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            تقديم األمني العام للمجلس العاملي للدعوة واإلغاثة
                       أ.د.عبد اهلل بن عبد العزيز املصلح

إن احلمد هلل نحمده ونســتعينه ونستهديه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات 
أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا.

احلمد هلل القائل : : زت ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہہ ہ ھھ ھ   
ھ ے ے ۓ رت ] احلرش[.

والقائل جل شأنه خماطبًا أمهات املؤمنني زوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص الطاهرات العفيفات:  
ں  ں    ڱ  ڱ   ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ  زت 

ڻ ڻ رت ]االحزاب[ وقد فرس شيخ املفرسين الطربي )احلكمة( بأهنا: السنة.
والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني القائل :) إَِذا َأَمْرُتُكْم بَِأْمٍر، َفْأُتوا ِمنُْه 

َما اْسَتَطْعُتْم ، وما هَنَْيُتُكْم َعنْه  َفاْجَتنُِبوُه ())(.

والقائل : )َأاَل َهْل َعَســى َرُجٌل َيْبُلُغــُه احلَِديُث َعنِّي َوُهَو ُمتَِّكــٌئ َعىَل َأِريَكتِِه ، 
َفَيُقــوُل: َبْينَنَا َوَبْينَُكْم ِكَتــاُب اهللَِّ ، َفاَم َوَجْدَنا فِيِه َحاَلاًل اْســَتْحَلْلنَاُه ، َوَما َوَجْدَنا فِيِه 

َم اهللَُّ())(. َم َرُسوُل اهللَِّ َكاَم َحرَّ ْمنَاُه ، َوإِنَّ َما َحرَّ َحَراًما َحرَّ

وانه ال خيفى عىل كل باحث منصف وعىل كل ذي لب حصيف وعقل حكيم، 
أن اإلسالم - هذا الدين العظيم-، مستهدف منذ أن أرشق نوره بقوله تعاىل : زت چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ رت ]العلق[، وإىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها،ولوال أن اهلل 

))( أخرجه البخاري ح  رقم )88)7(، ومسلم ح رقم  )337)( .
))( رواه الرتمذي وصححه االلباين ح رقم) 664)(.
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ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ  زت ڳ  الناجز:  الرباين  بوعده  بحفظه  تكفل  قد  القادر  العظيم 
ڱں رت   ]احلجر[ ، الندرست معامله وغابت حقائقه من هول ما يواجهه من املكر 
الكبار مكر الليل والنهار ومكائد املرشكني والكفار ، ولكن اهلل أراد هلذا الدين البقاء 

والغلبة زت ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئرت]يوسف[ 

ُك اهللَُّ َبْيَت َمَدٍر َوال َوَبٍر  ْيُل َوالنََّهاُر َوال َيرْتُ قالملسو هيلع هللا ىلص:)َلَيْبُلَغنَّ َهَذا األَْمُر َما َبَلَغ اللَّ
ُيِذلُّ  َوُذال  اإِلْساَلَم  بِِه  اهللَُّ  ُيِعزُّ  ا  ِعزًّ َذلِيٍل  بُِذلِّ  َأْو  َعِزيٍز  بِِعزِّ  يَن  الدِّ َهَذا  اهللَُّ  َأْدَخَلُه  إاِل 
اهللَُّ بِِه اْلُكْفَر( ))(.ومادام األمر كذلك والوعد ناجز الحمالة ألنه وعد اهلل القوي 
القادر سبحانه وتعاىل فإن السعيد من سلك نفسه يف نرصة هذا الدين وجد واجتهد 
وسابق يف محل رايته خملصًا نيته صادقًا هبا قلبه حبًا هلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص وهلذا الدين الذي 
جعله اهلل رمحة للعاملني، مبتغيا ما عند اهلل من اجلزاء، قال اهلل تعاىل حلبيبه ورسوله 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  زت  بعده  من  وألمته  حممدملسو هيلع هللا ىلص  سيدنا 
ۆۆرت]الفرقان[ ، واملقصود هنا جماهدهتم بالقرآن الكريم وهو جهاد الدعوة 

كام ذكره أهل التفسري.

ولقد ضاق الذين كفروا ذرعًا هبذا الدين وتواصوا عىل عدائه منذ انبالج فجره 
وإىل قيام الساعة كام قال تعاىل: زت ھ ے ے         ۓ ۓ ڭ ڭ     ڭ ڭ  ۇ 

ۇ ۆ رت  ]فصلت[ ،قال قتادة أي اجحدوا به وأنكروه وعادوه.
إن املحاربني لإلسالم ال يكلّون وال يملون أبدًا، يتوارثون احلقد عليه ويتواصون 
جياًل بعد جيل عىل حربه قال تعاىل: زت ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹرت  ]الذاريات[

وهذا هو شأن الرصاع بني احلق والباطل: بني أتباع آدم عليه السالم وأتباع الشيطان 
الرجيم.

))( رواه أمحد )6344)( وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة.
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وها نحن اليوم يف زماننا هذا نشهد هجومًا عنيفًا عىل اإلسالم بشتى األساليب 
والوسائل يف عرص ضعف فيه املسلمون، ولكن اإلسالم هيهات وهيهات أن يضعف 

ألن اهلل نارصه وحافظه بحفظه.

ومن أساليب حرهبم ضد اإلسالم ما يمكن أن نسميه باحلرب الفكرية التي تندرج 
حتت قوله تعاىل: زت ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ 
چ   چ چ چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎرت  ]فصلت[ قال ابن عباس يف 

تفسري هذه اآلية: هو أن يوضع الكالم عىل غري موضعه.

وهذا الذي ذكره ابن عباس يف تفسري اآلية هو عني ما فعله ويفعله املسترشقون 
وأذناهبم ممن ورث احلقد عىل اإلسالم واإلرصار عىل حربه أمثال الكاتب املسيحي 
جورج طرابييش مؤلف كتاب: )من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث(، الذي استجر 
وبتدليس  العرص  هذا  يناسب  بأسلوب  تنميقه  فأعاد  قبله  املسترشقون  كتبه  ما  فيه 

ڻ  ڻ  زت  بقوله:  تعاىل  ربنا  عنه  عرب  مما  جزء  وهو  باطلٍة،  وادعاءاٍت  وكذٍب 
ڻۀرت]نوح[.

وقد حاول الطرابييش يف كتابه سابق الذكر بشتى أنواع التدليس العلمي وبمكٍر 
إىل  )القرآن(  مصدره  من  األخذ  عن  حتول  قد  اإلسالم  أن  لفكرته  يروج  أن  ودهاٍء 
اإلمام  فيها مجلًة وتفصياًل، وشن محلة شعواء عىل  وأمثاله  التي يشكك هو  )الّسنة( 
أنه حول  وأن جنايته  )انقالبا( عظياًم  أحدث  قد  أنه  معتربًا  ــ  اهلل  ــ رمحه  الشافعي  
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )من مرش َّع له إىل مرش ِّع(، يقول الطرابييش:  )أفنغايل إذا قلنا إن الشافعي 
للسنة  جعل  عندما  معًا  واإلبتسمولوجي  الالهويت  الصعيد  عىل  حقيقيًا  انقالبًا  نفذ 
الذي حور  ببولس  الكتاب(، وشبهه  مع  األصل  منزلة  وبوأها  إهليًا  نصابًا  الرسولية 
املسيحية، فيقول:)أعاد تأسيس اإلسالم القرآين يف إسالم صحايب أو حتى تابعي يف 
انقالب يشبه ـــ أكثر ما يشبه ـــ االنقالب الذي نفذه بولس الرسول املؤسس الثاين 

للمسيحية، بتحويله إياها من مسيحية إنجيلية إىل مسيحية حوارية(.
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كل ذلك اهلجوم عىل الشافعي من الطرابييش وأساتذته وتالمذته من املسترشقني 
واحلداثيني بسبب ما ييل:

: تأسيس الشافعي يف كتابه )الرسالة( ملنهج علمي له قوانينه يف فهم النص  11  
ما  أمام  عظياًم  وحاجزًا  ضخاًم  سورًا  املنهج  هذا  يقف  وبذلك  الرشعي 
يسعون إليه من تعميم القراءة احلداثية للنص الرشعي وبالتايل الوصول 

إىل حتريفه.

الرشعي  النص  عمومية  ملبدأ  )الرسالة(  كتابه  يف  الشافعي  تأسيس   : 22  
وبالتايل صالحيته للتطبيق يف كل زمان ومكان، وهذا ما أزعج املسترشقني 
والسنة  القرآن  تارخيية  إلثبات  يسعون  الذين  احلداثية  املدرسة  ورواد 
وحجر النص الرشعي يف مرحلة زمنية ماضية التناسب كل زمان ومكان 

الرشعية  العلوم  مؤسيس  هدم  عىل  األوىل  املرحلة  يف  جهودهم  تركيز   : 33  
يف  تقدمهـم  أمـام  هـائاًل  حاجزًا  يشكل  الذي  إرثهم  من  والتخلص 

مرشوعهم العبثي لتحريف اإلسالم.

ومهام حاول أعداء اإلسالم النيل منه فإن اهلل ال شك نارصه بجند من عنده يقيض 
جورج  به  تقيأ  الذي  الكتاب  هلذا  اهلل  قيض  وقد  لنرصته،  خيتارهم  من  عباده  من  له 
طرابييش من يسرب أغواره ويغوص يف أعامقه فيكشف خباياه ويصل إىل دهاليزه، وليس 
فيها إال األضغان الدفينه والنوايا اخلبيثة التي ترتصد اإلسالم وأهله والعياذ باهلل، قال 

تعاىل:  زت ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئرت]حممد[.

لقد ثارت محية اإلسالم يف قلب رجل غيور من وجهاء مكة املكرمة - آثر عدم 
ـ وأحسن أيام إحسان أن دفع به  ـ يسء الذكرـ  ذكر إسمه -  حينام قرأ كتاب الطرابييشـ 
إىل جمموعة من أهل العلم املتخصصني يف العلوم الرشعية ويف نتاج هذا التيار اخلبيث 
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من املسترشقني واحلداثيني وأذناهبم ليفندوا أكاذيبه ويردوا عىل الشبه التي يبثها بني 
الناس بغرض إيقاع الناس يف الضياع الفكري والضالل والصد عن سبيل اهلل.

وإنني ألدعوا اهلل هلذا الوجيه الفاضل وللفريق العلمي الذي ألف هذا الرد املتقن 
أن يتقبل منهم هذا اجلهاد العلمي يف سبيل الذود عن حياض اإلسالم ورفع رايته يف 

زمن قل فيه النارص وتعدى فيه شذاذ الفكر عىل كتاب اهلل وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص .

كام أدعو لالهتامم بنرش هذا الرد عىل نطاق واسع وبكل وسيلة ممكنة فإن احلاجة 
وسيلة  بكل  ريب  بال  واجب  وحتصينهم  شك،  وال  مستهدفون  وأبناؤنا  ماسة  إليه 
ممكنة، كام إنه من املهم االستمرار يف رصد مثل هذه اإلساءات والرد عليها بأسلوب 
علمي هادئ يتميز باإلتقان والرصانة العلمية كام هو حال هذا الرد الذي بني يديكم.

قال اهلل تعاىل :  زت ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ رت  ]احلج[                  

                                                                      كتبه:
                                               أ.د.عبد اهلل بن عبد العزيز املصلح

                                  األمني العام للمجلس العاملي للدعوة واإلغاثة
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                           تقديم األستاذ الدكتور حممود حممد حسني عيل
                             رئيس قسم العقيدة والفلسفة بجامعة القاهرة.

احلمد هلل وكفى، وسالم عىل عباده الذين أصطفى، وبعد.

فإن اهلجوم عىل اإلســالم يمتد يف جبهات عريضة،وترصد له ميزانيات ضخمة، 
وتبذل فيه جهود رجــال وعقوهلم، وهلذا الدين خصوم كثريون أظهروا خبيئتهم بعد 
إضامر ،فليس يرضيهم يشء إال أن يرصفوا أهلــه عنه،وأن يملؤا الدنيا أراجيف بأن 

اإلســالم دعوة باطلة ورســالة زائفة، وأنه ال جيوز هلا البقاء أكثر مما بقيت زت ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گڳ رت  ]ال عمران:8))[.

ونحن ال يمكننا أن نســكت عىل األذى بل البد لنــا أن ندافع عن ديننا وعقيدتنا 
ونبينــا باحلجة واملنطــق، هلذا كان علينــا أن ندافع ونرد باحلــق ال بالباطل وبالرفق 

البالعنف، وباحلجة ال بالسيف.

وهذا الكتاب الذي يتناوله هــؤالء األفذاذ بالرد  هو كتاب جورح طرابييش)من 
إسالم القرآن إىل إسالم السنة( ال يعدوا أن يكون هرطقة كام يسمى صاحبه نفسه، هو 
حلقة جديدة من هرطقات قديمة ال تزيد عىل إعادة العرض ملا طرحه أســالفه قديام 

وحديثًا .

قــد يقال بعد عرض كالم هذا الطرابييش الذي هيــرف بام ال يعرف أن هذا كالم 
فارغ ولكننا نحن نقول إن هذا الــكالم هو احلديد والنار الذي حياربنا به أعدؤنا،إهنا 
أسلحة حياربوننا هبا،أســلحة تنفعهم يف املعركة ال جمرد فقاقيع يلعب هبا يف اهلواء ثم 
تتالشى، إننا قد نســخر من هذا الكالم الفارغ ولكنه يف النهاية يؤذينا إنه سّم  يستقر 
يف اجلســد وماذا نفعل نحن لنتقي هذا الســّم ؟ هل نتجاهله ونقول أنه كالم فارغ، 
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صحيح إن فيــه كذبًا وتضلياًل ،وصحيح إنه صادر عن حقد عميق.لكن ال خيدمنا يف 
يشء أن نلقيــه بعيدًا وننام قد يقال أيضًا إن بعض هذا الكالم قديم بل ربام يكون كله  
قد رد عليه علامء أفذاذ فنقول نحن إن القرآن يقول )َوإِْن ُعْدُتْم ُعْدَنا ( ]اإلرساء:8[ 

والعرب تقول ) إن عادت العقرب عدنا هلا( .

قرأت هذا الرد هلرطقات هذا الطرابييش فوجدته طرازًا فريدًا يف النقد، دقيق 
البنيان،حديــث اإلخراج،جيمع بني صدق الفكرة وحســن البيان،كام جيمع بني 
أصالــة القديم ودقته، ومعارصة الرد وجدته، وبعد أن انتهيت من قراءته أيقنت 
بجليل فائدته لكل طالب علم، ولكل راغب يف التعرف عىل احلق، ولكل معني 

باإلصالح العام،وتوعية اجلامهري.

وأشــد ما أعجبني تصدرهم للنقد عن علم بــام يقول هذا الغر وال أدل عىل 
ذلك من عــرض مظاهر الفكرة الطرابيشــية ،ومعتمدها،ومنابتها، وربط ذلك 
كله باملدرســة التي ينتمي إليها إن رشقا أوغربا حتى ليظهر جليا للقارئ أن هذا 
األمر ليس اتفافًا وال مصادفة إنام هذا امتداد طبيعي وحلقة يف سلســلة ما يسمى 
باملدرســة احلداثية التي ترى اســتبعاد الوحي اإلهلي عــن كل تفاصيل املعرفة 
اإلنسانية، وتسمح للعقل فقط بأخذ حريته كاملة يف مسار احلياة دون أن حيركها 

حمرك؟.

وال أريد أن أحرم القارئ من شغف االنتظار ومتعة البحث، لكن فقط أشوقه 
إىل هذه الرحلة العقلية املاتعة التي أبانت عن خطر هذا اهلرطوقي وخطله وفساد 
منهجه ومذهبه ، بل أتت عىل بنيانه من األساس وطرحته أرضًا بالرضبة القاضية 
كام يقولون ، فكلام قلبت صفحات هذا البحث أو األبحاث الثالثة التي تتكامل 
كوحدة واحدة وجدهتا كلها تظهر عوار هذا الذي يتلون كام تتلون احلرباء فيكون 
ظاهراتيًا متى شاء، وأصوليًا يأخذ باإلمجاع متى شاء، ويدعى القرآنية متى شاء، 
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وتراثيًا يعتمد عىل األحاديث متى شاء وهكذا الشخصية االنقالبية كام يصف هو 
نفسه ال تنقلب عىل مبادئها فحسب يل تتقلب بحسب أهوائها لتحقيق مآرهبا .

شــكر اهلل هلؤالء الذيــن بادروا وقامــوا بواجب الوقت دفاعــًا عن دينهم 
وعقيدهتم وأمتهم، ونفع اهلل بعلومهم وكل خملص يريد النفع للعاملني .

                                         أ .د/ حممود حممد حسني عيل
                                                            أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة 

                                                              كلية أصول الدين-جامعة القاهرة 
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                          تقديم األستاذ الدكتور حيدر بن أمحد الصافح
                                        املرشف العام عىل فريق البحث

َل الفرقان عىل عبده ليكـون للعاملني نذيـرا، واحلمد هلل الذي    احلمـد هلل الـذي َنـزَّ
أنـزل عىل عبـده الكتاب ومل جيعـل له عوجا. 

 وأشـهد أن ال إلـه إال اهلل وحـده ال رشيـك لـه، الـذي مل يتخـذ ولـدا ومل يكن له 
رشيـك يف امللـك، ومل يكـن لـه ويل من الـذل وكـربه تكبريا.

 وأشـهد أن حممـدا عبـده ورسـوله، خاتم األنبيـاء واملرسـلني بعثـه اهلل بني يدي 
السـاعة شـاهدا ومبرشا ونذيرا،  وداعيـا إىل اهلل بإذنه ورساجا منريا، صىل اهلل وسـلم 

وبـارك عليه وعـىل آله وأصحابه وسـلم تسـليام مزيدا.
أما بعد : 

 فقـد أدرَك أعـداُء اهلل ورسـوله قديام وحديثـا أن قوة املسـلمني وعظمتهم تكمن 
يف متسـكهم بكتـاب رهبـم وسـنة نبيهـم، وأيقنـوا عظمـة كتـاب اهلل تعـاىل وأثـره يف 
النفـوس، ومـدى تعلـق املسـلمني بـه، وعلمـوا أنـه هـو باعـث هنضتهـم،  وحميـي 
مهتهـم، وموحد كلمتهم، وسـبب نجاهتم وقوهتـم، فقرروا مناهضَة القـرآِن وأعلنوا 

حرهبـم عليـه بكل الوسـائل. 

 وإذا مـا جتاوزنـا القـرون األوىل منـذ نـزول القـرآن، ومـا صحبـه مـن محـالت 
الطعـن والتشـكيك واالفـرتاء والتضليـل مـن مرشكـي العـرب ومالحـدة العجم؛ 

بغيـة التشـويش اإلعالمـي عـىل اجلمهور حتـى ال يتأثـر بالقـرآنيب ھ ے ے   ۓ 
]فصلـت[.  ىب  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ      ڭ  ۓ 

  غـري أن جهودهـم مجيعـا مل تفلـح؛ بـدأ بالوليـد بـن املغـرية ومسـيلمة الكذاب 
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وأشـباههم وأشـياعهم مـن الكارهـني للحـق واملكذبـني بالقـرآن والرسـول.  إهنم 
يتوارثـون احلقـَد واالفـرتاء خلفـا عـن سـلف،  وكأهنـم قـد تواصـوا بذلك لتشـابه 
قلوهبـم ومواقفهم،  كام قال اهلل فيهم : يب ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ىب]الذاريات[. 

وهاهـم أعـداء اإلسـالم يف العـرص احلديث يشـنون احلمـالت عىل هـذا القرآن 
ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  يب  واحلسـد   والكـرب  والكراهيـة  احلقـد  يدفعهـم 
ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ     ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ 
ھھ ے  ے ۓ   ۓ ڭ ىب]غافـر[ . نجـد هـذا يف ترصحيـات أكابـر 
جمرميهـم،  ومـا ختفـي صدورهم أكـرب،  وهنـا نذكر نموذجـا من ترصحياهتـم،  علها 

توضـح الصـورة وتقرب املشـهد. 

يقول احلاخام األكرب لدولة اليهود مردخاي الباهو،  خماطبا جمموعة من اليهود:  
هذا الكتاب الذي يسمونه القرآن هو عدونا األكرب واألوحد،  هذا العدو ال تستطيع 
العرب  يقدس  وقت  يف  السالم  حتقيق  يتم  كيف  مواجهته،   العسكرية  وسائلنا 
واملسلمون فيه كتابا يتحدث عنا بكل هذه السلبية ؟! عىل حكام العرب أن خيتاروا 

إمـا القرآن أو السالم معنا  ))(.

وإبان احتالل إيطاليا لليبيا كان اجلنود اإليطاليون يتغنون بأنشودهتم التي تقول: 
أنا ذاهب إىل ليبيا مرسورا ألبذل دمي يف سبيل سحِق األمِة امللعونة وحمو القرآن))("  
اجلزائريني  عىل  ننترص  لن  إننا   "  : االحتالل  أثناء  اجلزائر  يف  الفرنيس  احلاكم  ويقول 

ماداموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية )3(. 

القرآن،   ثالثا:  ألحمو  جئت   ": مرص  يف  الربيطاين  احلاكم  كرومر  اللورد  ويقول   

))( جملة البيان العدد 59) بتاريخ ذو القعدة ))4)هـ .
))( صالح األمة يف علو اهلمة ، سيد عفاين) 575/6( .

)3( قادة الغرب يقولون ، جلالل العامل ص ))3 (.
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" جيب   : بالنرصانية  املبرشين  أحد  تاكيل وهو  ويقول جون  واألزهر"))(.  والكعبة،  
ليس  فيه  اجلديد  وأن  جديدا،   ليس  القرآن  يف  الصحيح  أن  الناس  هؤالء  نري  أن 
صحيحا"))( .  ويقول القس صموئيل زويمر يف كتابه العامل اإلسالمي اليوم: " تبشري 
املسلمني جيب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بني صفوفهم،  ألن الشجرة 

جيب أن يقطعها أحد أغصاهنا ".

هذا غيض من فيض مما ظهر من كالمهم وترصحياهتم وما ختفي صدورهم أكرب.  
باالستعامر،   ما يسمى  املسلمني يف فرتة  بالد  احتل  الذي  الصليبي  الغرب  لقد عمل 
التشكيك يف مصادرها والطعن  ثم  الرشيعة اإلسالمية  إلغاء  بكل خبث ودهاء عىل 
يف صالحيتها، حتى ال يعود إليها املسلمون ثانية،ألن قادة الغرب أيقنوا أن رس قوة 
وقادوا  فسادوا  ورسوله،   اهلل  عن  والتلقي  بالرشيعة،  بتمسكهم  منوطة  املسلمني 
العامل،  واستطاعوا أن ينرشوا رسالة اإلسالم وأوصلوا أنواَرُه ودعوته إىل عقر ديار 
الغرب، فتحا أو دعوة وتبليغا لدين اهلل  تعاىل،  فقام دهاقنة الغرب بتجنيد جيش من 
املسترشقني الذين قاموا بدارسة اإلسالم وحضارة املسلمني،  وشنوا غاراٍت فكريًة 
هدفها التشكيك باإلسالم وبالقرآن وبالرسول- عليه الصالة والسالم-  ومن ضمن 
الرسول والرسالة،   الكثرية عىل  قرآنا وسنة، وافرتاءاهتم  الوحي  شبهاهتم طعنهم يف 
واالفرتاء  والطعن  الدس  هذا  إلباس  حماولني  وأمواهلم  جهودهم  ذلك  يف  وبذلوا 
والتضليل ثوب البحث العلمي والتحقيق األكاديمي،  وهي شنشنة معروفة وكذب 

مفضوح. 

وها هي الشـبهات واألفـكار القديمة التـي اختلقها وروج هلا املسـترشقون تطل 
برأسـها مـن جديـد عـرب كتاب حمليـني مسـتأجرين يروجـون ما قالـه السـابقون من 
خصـوِم اإلسـالم ويعيدون إخراجـه وإنتاجه بصورة حديثة وبأسـامء ووجوه جديدة 

))( اخلنجر املسموم ، أنور اجلندي ص) 9)(
))( جملة الفقه اإلسالمي ص) 9)3 ( الدورة السابعة العدد 7 اجلزء الرابع لعام )99)م .
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وبعناويـن براقـة كاذبـة خادعـة،  ومـن أحـدث مـا أنتجه هـؤالء الكتـاب ماأصدره 
جـورج طرابيـيش النرصاين ديانة والسـوري موطنـا، بعنوان:  )من إسـالم القرآن إىل 
إسـالم احلديث ـ النشـأة املسـتأنفة(. أودع فيه كل الشـبهات واألباطيل التي سطرها 
وافرتاهـا املسـترشقون مـن قبل،  قـارًصًا عملـه وجهده عـىل الصياغـة والعرض مع 
املراوغـة والتدليـس واحلرص عىل إسـقاط هيبة اإلسـالم مـن النفـوس،  وذلَك من 
خـالِل التشـكيك بأصول اإلسـالم وقطعياته،  وإثارة الشـكوك والشـبهات حوهلا. 

الشبهات  ولكشف  للرد  مؤمنات  ونساء  مؤمنني  ِرَجاالً  تعاىل  اهلل  هيأ  ولقد 
الطرابيشية وتفنيدها.  والتي حاول جورج أن يغطي الشمَس وحيجَب احلقَّ بطربوشه 
القاين،  وهيهات أْن يبلَغ ذاَك أو أن يتحقق مراده ألن اهلل تعاىل قال وحكم وال معقب 

حلكمه:يبٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ رت ]التوبة[.

وممن أكرمهم اهلل بالرد وتفنيد أباطيل الطرابييش، ثالثة من فرساِن القلم والبيان،  
 - احلديث  إسالم  إىل  القرآِن  إسالِم  من   - املذكور  الطرابييش  كتاِب  بترشيِح  قاُموا 
بعد حرص توجهاته األساسية ومتحورها يف ثالثة عناوين،  وأخذ كل واحد مبضعه 
ليقوم بعملية جراحية ترشحيية شاملة تبني للقارئ املنصف اخليط األبيض من اخليط 
الباطل،  والصحيح من السقيم،  والصدق من الكذب،   األسود،  ويظهر احلق من 

وجاءت األبحاث مرتبة عىل النحو اآليت: 

  11 ا لعقل املستقيل يف اإلسالم،  لألستاذ اخلرض سامل بن حليس،  وفيه رد 
عىل شبهة طرابييش أن اإلسالم ألغى العقل وحجر عليه.

الدكتور  لألستاذ   ، واحلجية  املصدرية  اإلهلي  الوحي  مضامر  يف  السنة   22  
طرابييش  افرتاءات  عىل  الرد  ويتضمن   ، السعيدي  أمحد  عبدالوهاب 

وتشكيكه يف السنة النبوية.
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التحول من األمية إىل األممية ، لألستاذ الدكتور كامل ناجي القطوي، وفيه  33  
رد عىل زعم طرابييش بأن الرسول اخلاتم حممد ملسو هيلع هللا ىلص إنام هو رسوٌل للعرب 

فقط وليس للعاملني.

الباطل  وهدم  وبيانه،  احلق  توضيح  يف  مبارًكا  جهًدا  الباحثون  بذل  ولقد 
بعيدا عن االنفعاالت وردود  بأسلوب علمي ولغة هادئة،   ونسفه من أساسه 

األفعال املتشنجة،  ذلك ألن احلق أبلج والباطل جللج كام تقول العرب. 
شكر اهلل لإلخوة الباحثني عملهم ونرض وجيههم وبوأهم من اجلنة منزال بذودهم 
املسلمني  وألئمة  ولرسوله  هلل  ونصحهم  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  وسنة  اهلل  كتاب  عن  ودفاعهم 

وعامتهم. 

اهلل  لكن  الناس  يعلمهم  ال  األضواء  عن  بعيدون  جمهولون  جنود  وهناك 
ونرصة  هلل  غرية  اهلل،   سبيل  يف  وأمواهلم  أوقاهتم  من  جزءا  رصفوا  يعلمهم 
فلهم  ورسوله،   وكتابه  رشيعته  عن  والدفاع  كلمته  إعالء  يف  واإلسهام  لدينه 
عمال.  أحسن  من  أجر  يضيع  ال  واهلل  والثناء،   الدعاء  ومنا  اجلزاء  اهلل  من 
يفي  عله  ومباحثه  وفصوله  أبوابه  يف  والدخول  الكتاب  يف  الرشوع  أوان  وهذا 
زهوًقا.  كان  الباطل  إن  الباطل،   وكشف  احلق  بيان  يف  اهلدف  وحيقق  بالغرض 

                                                  

                                            

                                                               املرشف عىل فريق البحث 
                    أ. د. حيدر بن أمحد الصافح 
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   بني يدي املوضوع: 

غادر املسترشق األملاين )شاخت( ))( واملجري )بريانت هيللر( الكرة األرضية، 
أجبال  لنثرها عىل  ناضال طوال حياهتام  التي  الشكوك  من  املزيد  يعد يف جعبتهام  ومل 
املسلمني. مل يكونا يعلامن أن مدرسة استغرابية حملية سوف تتوىل تلك املهمة، وتنافس 

باقتدار عىل نرش تلك األفكار.

حماوالً  املسلم  العقل  سواحل  عىل  بأمواجه  يرضب  الطرابييش"  "الفكر  هو  فها 
غمره بمياهه املاحلة؛ بغية القضاء عىل تضاريسه املتينة، وال يزال العقل املسلم يصد 
تارة  تتقدم  واجلزر،  املد  من  حلاالت  تعرضه  رغم  زحفها،  ويوقف  األمواج  تلك 

وتنحرس أخرى.

النفس،  طويلة  "الطرابيشيات"  تلك  لتفتيت  عميقة  علمية  أقالم  انربت  ولقد 
حماولة  عند  الصرب  ويمحنها  باهلدوء،  يمدها  حمدودًا  ال  دعام  ورائها  من  تلمس  التي 
االنفضاض، ويطلب منها مليًا الزحف اهلادئ عىل تضاريس العقل املسلم، وزراعة 

مساحاته باأللغام لتنفجر يف قادم األيام كلام كان رخوًا رسيع االمتصاص.
االنتشار؛  لتعيد  اللمس  وشاشات  التواصل  مواقع  عرب  األفكار  تلك  تطل  واليوم 

حماولة التوغل يف العقل املسلم جمددًا لتثخنه من الداخل، فيغدو شاحبًا ال يقوى.

تتشكل مظاهر هذه الظاهرة اليوم، يف حماوالت حثيثة إلسقاط هيبة اإلسالم، من 
خالل الولوج إىل التشكيك بقطعياته وإثارة الشكوك حوهلا، فقد بدأوا يتحدثون عن 
الّسنِة بطريقة جدلية ال يفهمها إال  ذوو اهلندسة األصولية، توِحْي بإبعاِدها عن مناطِق 
االستدالل، وهز مرجعيتها، ثم توجهوا نحو القرآن الكريم مؤخرا ليقولوا لنا: إن 

))( جوزيف شاخت: ))90)-969)( مسترشق أملاين وباحث يف الدراسات العربية واإلسالمية، 
ومتخصص يف الفقه اإلسالمي، حصل عىل الدكتوراه يف أملانيا ودّرس فيها، وعمل أستاذا زائرا يف 

جامعة القاهرة وخالطه فيها عدد من املفكرين العرب، كام زار املغرب واجلزائر وتونس وتركيا.
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"كتلة غامضة جدا" حتتمل تفسريات كثرية ومتعددة،  القرآين عبارة عن  النص 
شديدة  جاذبية  ذو  أسود  ثقب  يتشكل  الغموض  وذلك  االحتاملية؛  تلك  وعرب 
ليمتص األوهام املتساقطة، واألقوال الغريبة، وجعلها هي التفسري املناسب للقرآن. 
وبذلك يكونون قد أسقطوا السنة الصحيحة، ثم جعل النص القرآين جمرد كتلة غري 
يصبها  معاٍن  الستخراج  والتفسري؛  اللغة  بأدوات  اجلاهل  العقل  وتسليط  مفهومة، 
الرتابية  والعواصف  الشكوك  إثارة  بالصدى.وكذلك  امليلء  العقل  ويسقيها  اهلوى، 
أهل  مرابض  بعيدًا عن  فقط،  للعامة  التي يسوقوهنا  املسائل اخلالفية  حول عدد من 
االختصاص، ويقذفون بشباكهم الصطياد الشاب الذي ال يملك القدرة عىل تفكيك 
اجلرأة،  إىل  األدوات  تلك  فقادهتم  املتناقضات،  فحص  جييد  وال  األحاجي،  تلك 

والتمرد الالواعي، واملراهقة املعرفية اجلاحمة.

والنقد  املحبوكة،  والشبهات  الشاذة،  األقوال  عن  بالبحث  املدرسة  هذه  تتميز 
العاري عن أدواته العلمية، ثم اخلروج إىل اإلعالم بآراء غريبة مبتكرة لتتوىل الكامريات 

مهمة التصوير، ويتوىل اإلعالم رصد تلك الزوابع والرياح املحملة باألتربة.

وازدراء  وقادته،  وعلامئه  لإلسالم  االجتامعي  االحرتام  إسقاط  إىل  تسعى  كام 
اجلهود اجلبارة التي بذلوها خلدمة النص اإلسالمي واحلفاظ عىل هبائه، ونسف تراث 
األمة اهلائل، وهجر العقول التي أنتجت تراثًا فكريًا عمالقا، ال يزال الغرب ينهل منه 
ويستفيد من عبقرية مؤلفيه، وهؤالء  مل يغادروا مناطق اإلتيكيت الفرنيس ومل يفهموا 
الذوق العام مع تلك العقليات الرائعة واألفكار الثمينة، ومل يلحقوا بذوقيات اإلمام 
الشاطبي- رمحه اهلل- يف رسالته العلمية إىل الشيخ القّباب بعد أن رآه حتامل عىل من 
سبقه من أهل العلم والفضل، فقال: "فإن ظهر أن الصواب خالف ما قالوه فالتمس 

هلم أحسَن املخارج، وامحل كالَمهم عىل أقرب ما يليق به من مناحي الصحة" ))(.

))( املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أفريقيا واملغرب يف فقه النوازل .) ج5 / )39(.

19
املقدمة



إهنا إرادة جديدة قديمة لإلطفاءيب ٱ ىب]التوبة: )3 [إطفاء نور اهلل بأفواههم 
األدوات  من  غريها  عن  اآلية  يف  اللسان  بأداة  التعبري  ولعل  وأفكارهم،  وأقالمهم 
توحي بخطر الفكر عىل باقي األدوات، ولن يسمح اهلل تعاىل هلم بذلك مهام فعلوه، 
فعناية اهلل الفائقة بدينه، ووعده بانتشار نوره وإمتامه يف األصقاع حيمي هذا الدين من 
هذه احلمالت العمالقة التي يقودها أفاكون يدركون جيدًا جدوى ذلك الغزو املبني 

عىل دراسات دقيقة، ومعطيات حساسة، وقاعدة بيانات حمدثة. 
دائرة  يف  اإليغال  هو  اليوم  خالله  من  يلجون  الذي  الوحيد  املنفذ  أضحى  لقد 
نبش  يتم  ثم  اخلالف،  يسعها  مناطق  هذه  أن  املسلم  الشباب  وإقناع  اخلالفات، 
األقوال الشاذة والتحليالت العجيبة واستدعاء حكايات الزنادقة وأقواهلم وشبهات 
املسترشقني القدامى عىل اإلسالم إلعادة نثرها عىل ضفاف اإلعالم الرقمي اجلديد، 
وتنصيب دعاة غري خمتصني مهمتهم األساسية إلقاء تلك الشبهات يف قوارع الطرقات 
وزرعها يف الواقع االفرتايض عىل الشبكة العاملية واالستفادة من الفوىض القائمة يف 

العامل العريب واإلسالمي لتحقيق تلك الشبهات وتثبيتها.

)الليربالية  كتابه  بايندر:  ليونارد  األمريكي  السياسة  عامل  أصدر   (988 عام  يف 
إىل  ودعا  قريبًا  القادم  اإلسالم  من  اخلوف  زوال  إىل  فيه  أشار  الذي  اإلسالمية( 
االستمرار يف اتباع سياسة )حترير النص القرآين من التفسري املوروث، وحترير املسلم 

من النص نفسه( ))( التي رآها جمدية جدا.

أرأيَت كيَف أسلوهبم يف التهوين من قواعد أصول الفقه وقوانينه اجلبارة ووخزها 
بأنواع اإلبر ورشها باملبيدات الطرابيشية، وغريه من املسائل وغمزها بعني االزدراء، 
بل وهتميش ذلك الفن الذي ال جييدونه خشية أن يطالبوا بالتحاكم إىل قواعده، 

فيتخبطهم اجلهل من املس ويسفر أمرهم يف الناس. 

))( انظر: الليربالية اإلسالمية :   نقد لأليديولوجيات التنموية الصادر عام 988)  عن دار نرش مطبعة 
جامعة شيكاغو . 
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أنفق املفكر النرصاين دينًا، السوري موطنًا ) جورج طرابييش( بضًعا من سنواِت 
عمرِه يف موسوعته ذات الـ648 صفحة )من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث( يقدم 
رؤيته كيف استقال العقل يف اإلسالم وجرى إمخاده عرب مفاعيل داخلية قضت عليه 
إىل طاولة احلديث، ومىض عرب  القرآن  انتقال اإلسالم من طاولة  بفعل  الداخل  من 
لفيف من األقوال واملواقف يربط بينها بخيط دقيق ليفصل منها ثوبًا واضحا لفكرته 
باأليدلوجيا  املترشب  الفتوحات  إسالم  بفعل  اإلسالم  يف  العقل  استقالة  تقرر  التي 
احلديثية، ومىض يف تتابع نشط يوجه سياًل من اهتاماته املركزة باحرتاف لعدٍد من أئمة 
اإلسالم يف القرون املتقدمة، باعتبارهم قادة االنقالب الذي سامه ) االنقالب الُسنّي( 
األول  القائد  باعتباره  ابتداء  )79)هـ(  أنس  بن  مالك  لإلمام  اهتاماته  وّجه  حيث 
لالنقالب السني أو التحول اخلطري )من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث( بحسب 
ع( ثم اكتملت أبعاد ذلك  ع له إىل مرشِّ تعبريه، واهتمه بأنه حول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من )مرشَّ
االنقالب مع اإلمام حممد بن إدريس الشافعي)04)هـ(، واستأنفه اإلمام أبو حممد 
»نشأة  االنقالب يف  انقالبًا عىل  يكون  أن  يكاد  أنه  رأى  الذي  هـ(،  ابن حزم )456 
ثانية«، ثم اإلمام أمحد بن حنبل))4)هـ( الذي يرى أنه حتول إىل قديس يف نظر أتباعه.

تركزت رشقات سهامه عىل اإلمام الشافعي باعتباره أول من دون يف علم أصول 
الفقه يف مساحات كثرية من كتابه، فقد شبه اإلمام الشافعي بالنرصاين )بولس( الذي 
حّور املسيحية، ويتهمه بتنفيذ خطة االنقالب، يقول: )أعاد تأسيس اإلسالم القرآين 
الذي  االنقالب  يشبه-  ما  -أكثر  يشبه  انقالب  تابعي يف  أو حتى  إسالم صحايب  يف 
نفذه بولس الرسول املؤسس الثاين للمسيحية، بتحويله إياها من مسيحية إنجيلية إىل 

مسيحية حوارية(.

اإلسالمي،  التدوين  يف  العجز  عن  األول  املسؤول  نظره-  يف  يعتربالشافعي- 
التي  الفقه  أصول  علم  بقواعد  عليه  واحلجر  املسلم  العقل  تقييد  يف  األول  واملتهم 

21
املقدمة



حرمته االنطالق يف آفاق النص ليطلق خياله فيه بفوضوية جمرًدا من أي قواعد علمية 
ضابطة.

وال  ضابط،  بال  املطلق  النقد  مرشحة  عىل  اإلسالمي  الرتاث  وضعه  إىل  إضافة 
معيار علمي دقيق.

عام  الصادر  للطرابييش  احلديث(  إسالم  إىل  القرآن  إسالم  )من  كتاب  ويمّثل 
0)0)م استدعاء مكثًفا وحثيًثا ملجموعة من تلك األفكار التي- كام ترى- استهلكها 
بعد جيل، لكن عىل  يناقشها جياًل  املسلم  العقل  يزال  بحثا وتعمًقا وال  األصوليون 
طاولة علمية إثرائية عميقة بعيدة عن حماوالت االنتقام والدس الذي قاده املسترشقون 

قديام ويبارشونه بأزياء ُأخر حديًثا.

رئيسة  نعيدها يف ثالثة عناوين  أن  كتابه  الفهريس ملضامني  اجلرد  بعد  رأينا  وقد 
تأيت عىل تلك الدعاوى وتناقش جذورها بقلم هادئ وتوّضح ما اعرتاها من أخطاء 

ومطبات علمية منهجية لتصبح لعبة فكرية مكشوفة يراد من ورائها ما يراد.
و العناوين الثالثة هي :

P العقل املستقيل يف اإلسالم
P التحول من األمية إىل األممية
P .السنة بني املصدرية واحلجية

اإلطناب  عن  بعيدة  خمترصة  مركزة  املوضوعات  تكون  أن  حرصنا  ولقد 
عن  الشباب  بعزوف  وتؤذن  الكتب،  من  كثري  هبا  تزدحم  التي  الطويلة  والرسديات 

قراءهتا لطوهلا وكثرة تفاصيلها املختصة.

ابتدأنا تلك العناوين بمدخل جيد، يعطي صورة بانورامية عالية الدقة عن الكتاب 
ومؤلفه، ليكون ذلك واضحا للقارئ بشكل جيد.
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والشبهات  اخلالفية  املقذوفات  تلك  وراء  يقبع  ماذا  عالمة)؟(:  يضع  سائال  ولعل 
االسترشاقية التي ُتطلق اليوم عىل هيئة مرشوعات علمية حيمل صاحبها لقب )مفكر 
اللمس  شاشات  عرب  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  أفكارها  نقاش  ويعاد  جمدد( 
واجلواب أنه يقبع تشكيك خفي، وزعزعة للفطرة، وهز للصورة، وثورة عىل التسليم 
بالنص القرآين إىل رشوحات وتفسريات ُأخر، بدعوى حل إشكال تلك الكتلة النصية 
لتتشكل سحابة ضبابية كثيفة متطر عىل أجيالنا ماء يذيب هويتها وهييئوها  الغامضة 

للتخيل عن اإلسالم والتعامل معه بثانوية صارخة.

وهناك غايات ُأخر تتوىل مراكز دراسات ذكية صياغتها - طريقة حتقيق األهداف- 
يميض أولئك السذج يف إنجازها بدقة وهم ال يشعرون.

قوله  يف  إليه  املشار  التسليم  جذور  تدق  ألواهنا  خمتلف  وسفسطات  فلسفات  وتثار 
االختيار  يف  للنقاش  شقوقا  ]األحزاب[وتفتح  ىب  ڇ  ڇ  ڇ  يب  تعاىل: 
التعبدية  الشعائر  تلك  وإخضاع  الواعي،  وتنزيله  الثابتة  الوحي  ملقررات  والتشهي 

للتحليل واألمزجة الشخصية.

الدقيق، ونخل  التدقيق  واملزيد من  العناية  منا  النشطة تستحق  الظاهرة  إن هذه 
لنتمكن من مواجهتها  التي تطفو عىل السطح حينا بعد حني،  ترصفاهتا وسلوكياهتا 
بجرعات كبرية من الوعي والوقاية خصوصا ،وقد أسهم اإلعالم اجلديد يف كشف 

أروقة عقوهلم وبنيات أفكارهم.

املسلم اجلديد، مهمة فكرية  العقل  الزاحفة عىل تضاريس  الشبهات  إن تفكيك 
خطرة جيب أن نجند هلا فرسانا مهرة جييدون احلفر والتنقيب، وحيسنون العرَض 
املبطلنَي، وحتريف  انتحاَل  والتأليَف، ويقومون هللِ قانتني يدفعون عن اإلسالم 

الغالني، وتأويل اجلاهلني، وسهام امللحدين.
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ونحن إذ نأمل من اهلل تعاىل أن يمدنا بتوفيقه يف إكامل هذا املرشوع نستعيذ 
به- سبحانه - كام يقول اجلاحظ من أن " تدعونا املحبة إلمتام هذا الكتاب إىل 
أن نصل الصدق بالكذب، وندخل الباطل يف تضاعيف احلق، وأن نتكثر بقول 
املونق،  بالتأليف  قبحه  وسرت  احلسن،  باللفظ  ضعفه  تقوية  ونلتمس  الزور، 
 ... باحلجة  إال  باحلجة  اإلفصاح  وعىل  باحلق،  إال  احلق  إيضاح  عىل  أونستعني 

ونعوذ باهلل من فتنة القول وخطله( ))(
 وعىل اهلل قصد السبيل يف الرؤية واملنهج والدليل.

                                                                                                                                                    الباحثون 

                      

))( انظر: اجلاحظ  كتاب احليوان ))/5(.
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 رسم الصورة اإلمجالية ملباحث الكتاب

)من إسالم القران إىل إسالم احلديث( طبعة دار الساقي الطبعة األوىل. 2010م

                      يشتمل الكتاب عىل 8 فصول وخامتة
80  صفحةالشارع واملرشع له)

0)  صفحةمن النبي األمي إىل النبي األممي )  
احلرية3 من  هامش  أنس  بن  60  صفحةمالك 
00) صفحةالشافعي  تكريس       السنة4
0)   صفحةأبوحنيفة من الرأي إىل احلديث5

96   صفحةابن حزم وثيقة النص6
90   صفحةالعقل التخرجيي7

50) صفحةانتصار أهل احلديث8

العناوين الرئيسة للبحوث:

اخلرض سامل بن حليسهتميش العقل يف الذهن الطرابييشالعنوان األول
السنة        يف مضامر الوحي اإلهلي    املصدرية  العنوان الثاين

واحلجية
د. عبد الوهاب السعيدي

د.كامل ناجي القطويمن األمية إىل األمميةالعنوان الثالث
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تعريف بكتاب طرابييش

حركة  لتنظيم  جديد  إطار  اإلسالم  أن  استيعاب  )احلداثيون(  اليستطيع 
اإلنسان، وترتيب أفكاره، ورسم مساراته عىل الكوكب، وحتديد البيئة املعرفية 

لرتتيب أفكار العقل.

كل تلك االنضباطات يروهنا حتجياًم وتقييدًا وحدًا من حركة اإلنسان والعقل 
البرشي.

إذا كانوا يرغبون بإنسان ذي مادة خام وحرية مطلقة وعامل مشبع بالفوىض 
فهم يبحثون عن جاهلية ما قبل اإلسالم.

أما اإلسالم فهو منهج هيدف إىل إخراج املكّلف من داعية هواه حتى يكون 
عبدا هلل اختيارا كام هو عبُد هلل اضطرارًا، بتعبري اإلمام الشاطبي.



ـــا  ـــف يف فرنس ـــث والتألي ـــن البح ـــت م ـــنوات س ـــة، ويف س بــــ)643( صفح
ـــالم  ـــرآن إىل إس ـــالم الق ـــن إس ـــة )م ـــه العمالق ـــيش يف مدونت ـــورج طرابي ـــف ج عك
احلديـــث( عـــىل بنـــاء ومتتـــني إشـــكاليته اخلاصـــة التـــي عـــرب عنهـــا بـ)العقـــل 

املســـتقيل يف اإلســـالم(.

ـــس واألخـــري يف سلســـلة رده  ـــه هـــذا هـــو اخلام ـــرر أن يكـــون كتاب كان مـــن املق
ـــه  ـــريب(  ولكن ـــل الع ـــد العق ـــد نق ـــري ) نق ـــد اجلاب ـــد عاب ـــريب حمم ـــر املغ ـــىل املفك ع
ـــرة ويف  ـــة مغاي ـــوغ رؤي ـــبق ليص ـــام س ـــا ب ـــل مكتفي ـــىل عج ـــاحة ع ـــك الس ـــادر تل غ

ـــس.  ـــاه املعاك االجت

ــيش( ــني  )طرابيـ ــي الرجلـ ــني رؤيتـ ــى بـ ــرتاق العظمـ ــة االفـ ــت نقطـ متثلـ
ـــتقالة  ـــل إىل أن اس ـــري( توص ـــة  يف أن )اجلاب ـــا يف  اخلامت ـــرب عنه ـــام ع ـــري( ك و)اجلاب
ـــات  ـــن موروث ـــللت م ـــة  تس ـــل خارجي ـــل  عوام ـــت بفع ـــالم  مت ـــل يف اإلس العق
ـــد،  ـــك التقالي ـــه تل ـــالم فحملت ـــا اإلس ـــل إليه ـــات وص ـــفات بيئ ـــادات وفلس وع
ـــية  ـــن هرمس ـــول م ـــل الالمعق ـــل جحاف ـــن قب ـــروادة))( م ـــان ط ـــوال حص ـــىل من ع
وغنوصيـــة وعرفـــان مرشقـــي ))( وســـائر تيـــارات  املـــوروث القديـــم  التـــي 
كانـــت تشـــكُل بمجموعهـــا اآلخـــر بالنســـبة إىل اإلســـالم والتـــي اكتســـحت 

))( يقصد جورج طرابييش هنا: أنه ال يعقل رد أفول العقالنية العربية اإلســالمية إىل عوامل خارجية كام 
رآها اجلابري. فأنكر عليه "هل يصلح حصان طروادة لتفسري ظاهرة استقالة العقل يف اإلسالم

))( اهلرمسية: هي تقليد ديني وفلسفي مستقاة من كتاب منحول ينسب إىل هرمس )املثلث العظمة( والتي 
أثرت عىل التعاليم الباطنية الغربية بشــكل كبري والتــي تعترب من أهم العوامل خالل عرصي النهضة 
واإلصــالح. والغنوصية: أو العرفانية أو املعرفية )باإلنجليزية: Gnosticism( هي مصطلحات حديثة 
تطلق عىل جمموعــة من أفكار ومعارف من الديانات القديمة التي انبعثت من املجتمعات اليهودية يف 
القرنني األول والثاين امليالديني. وبحسب تفســريهم للتوراة، اعترب الغنوصيون )أو العرفانيون( أن 
الكون املادي هو انبثاق للرب األعىل الذي وضع الشــعلة اإلهلية يف صلب اجلســد البرشي. ويمكن 

حترير أو إطالق هذه الشعلة عن طريق معرفتها، أي "أغنصتها
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تدرجييـــًا، وتســـلال ســـاحَة العقـــِل العـــريب اإلســـالمي حتَّـــى أخرجتـــه عـــن 
ـــك  ـــيش( أن تل ـــرى )طرابي ـــام ي ـــل))(. بين ـــاط الطوي ـــل االنحط ـــه لي ـــداره، وأدخلت م
ـــل  ـــا، فالعق ـــارج هب ـــأن للخ ـــة ال ش ـــل داخلي ـــل عوام ـــت بفع ـــام مت ـــتقالة إن االس
ـــراوح  ـــه ي ـــىل نفس ـــا ع ـــل منكفئ ـــتقال وظ ـــد اس ـــيش ق ـــب طرابي ـــالمي بحس اإلس
يف حقلـــة مفرغـــة بفعـــل هيمنـــة اإليديولوجيـــا احلديثيـــة عليـــه ردحـــًا طويـــاًل 
ـــْت  ـــا غيَّب ـــا يف أهن ـــك اإليديولوجي ـــة تل ـــيش جناي ـــص طرابي ـــن، ويلخ ـــن الزم م
ـــح  ـــل لصال ـــة العق ـــْت فاعلي ـــث، وغيَّب ـــح احلدي ـــرآن لصال ـــًا الق ـــًة أو ضمن رصاح
ـــى  ـــة حت ـــزال ماثل ـــا ت ـــا م ـــي أيديولوجي ـــات، وه ـــىل التعددي ـــْت ع ـــزة، وقض املعج
ـــوم  ـــتيعاب مفه ـــن اس ـــٍز ع ـــة وعج ـــٍة للحداث ـــدى يف ممانع ـــل تتب ـــب، ب ـــوم مل تغ الي
التطـــور وجدليـــة التقـــدم، األمـــر الـــذي ُينـــذر -إن اســـتمر- بالـــردة نحـــو 

ـــدة. ـــطى جدي ـــرون وس ق

ـــل  ـــول العق ـــات أف ـــك آلي ـــن تفكي ـــه ع ـــري أو امتناع ـــة اجلاب ـــق غفل ـــن منطل وم
ـــه  ـــي علي ـــاب ليبن ـــذا الكت ـــيش هب ـــار طرابي ـــه مس ـــل، اجت ـــن الداخ ـــتقالته م واس
ـــول يف  ـــن الدخ ـــدا ع ـــالم مبتع ـــتقيل يف اإلس ـــل املس ـــن العق ـــة ع ـــكاليته اخلاص إش

ـــة ))(.  ـــري اخلارجي ـــكاليات اجلاب ـــك إش ـــة تفكي عملي

ـــا  ـــرز األيديولوجي ـــة األب ـــىل اجلناي ـــث ع ـــكاز البح ـــة ارت ـــيش نقط ـــار طرابي خيت
احلديثيـــة" وهـــي تغييـــب القـــرآن لصالـــح احلديـــث، لكوهنـــا عـــىل نحـــٍو مـــا 
ره  ل الرســـول -كـــام صـــوَّ ســـبب مـــا بعدهـــا مـــن جنايـــات، فبموجبهـــا حتـــوَّ
ـــٍل  ـــع إىل مرِس ـــه يف الترشي ـــد ل ـــي ال ي ـــٍغ للوح ـــٍل ومبلِّ ـــرد مرَس ـــن جم ـــرآن- م الق
ـــى يف  ـــانا)3( يتخط ـــس س ـــه ولي ـــنون ل ـــرِشع ، مس ـــه إىل م ـــرَشع ل ـــن م ع م ـــرشِّ م

))( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )635( اخلامتة. ط دار الساقي الطبعة األوىل 0)0)م.

))( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )635( اخلامتة. ط دار الساقي الطبعة األوىل 0)0)م.
)3( جورج طرابييش،)من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث( ص) 85(.
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ـــرب  ـــه الع ـــث إىل قوم ـــي ُبع ـــي أم ـــن نب ـــول م ـــي، ويتح ـــع اإلهل ـــه الترشي صالحيات
ـــالة  ـــالم الرس ـــن إس ـــن م ـــول الدي ـــات، ويتح ـــه بالفتوح ـــرش دين ـــي ينت ـــي أمم إىل نب
ـــن  ـــث الذي ـــل احلدي ـــاًم أه ـــم دائ ـــالب ه ـــذا االنق ـــاع ه ـــخ، وصن ـــالم التاري إىل إس
ـــه  ـــر والفق ـــاحة الفك ـــىل س ـــتحوذوا ع ـــني واس ـــة/ القرآني ـــىل املعتزل ـــرصوا ع انت

ـــرون))(. ـــرشة ق ـــن ع ـــر م ـــذ أكث ـــون- من ـــا يزال -وم

فصول الكتاب:

ـــره  ـــن أم ـــل م ـــىل عج ـــيش ع ـــدو أن طرابي ـــة، ويب ـــول ثامني ـــاب ذو فص  الكت
ــات،  ــد أو مقدمـ ــدون متهيـ ــو بـ ــوع، فهـ ــب املوضـ ــارش إىل صلـ ــول املبـ للدخـ
واكتفـــى يف  هنايتـــه بخامتـــة مقتضبـــة وّضـــح فيهـــا صلـــة الكتـــاب بمـــرشوع 

اجلابـــري. 

يف أكثـــر مـــن 00) صفحـــة مّثـــل الفصـــل األول والثـــاين األرضيـــة التـــي 
انطلـــق منهـــا طرابيـــيش، فكانـــت الورشـــة التـــي فـــكك فيهـــا أصـــول »األيدلوجيـــا 
ـــط  ـــريها، ورب ـــة وتفاس ـــوص القرآني ـــن النص ـــاًل م ـــدًدا هائ ـــد ع ـــة« فحش احلديثي
ـــالل  ـــن خ ـــوغ م ـــنة، ويص ـــة الس ـــدم حجي ـــًا هل ـــًا رشعي ـــتندًا توثيقي ـــدم مس ـــا ليق بينه
ـــود يشء  ـــم بوج ـــرآن الكري ـــرتاف الق ـــدم اع ـــىل ع ـــًا ع ـــًا نصي ـــوص إثبات ـــك النص تل
ـــع  ـــب يقن ـــم ذه ـــع. ))(ث ـــًا يف الترشي ـــا حق ـــاًل أن يعطيه ـــة، فض ـــنة النبوي ـــمه الس اس
القـــارئ أن الفتوحـــات اإلســـالمية التـــي قامـــت عـــىل حتويـــل الرســـول مـــن 
األميـــة إىل األمميـــة كانـــت قـــد محلـــت إىل البـــالد املفتوحـــة »إســـالم القـــرآن«، 

))( جورج طرابييش، )من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث(ص )95(.
))( مثل الفصل األول والثاين يف كتاب »من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث« صفحة )07) (.
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ـــم  ـــة بدوره ـــالد املفتوح ـــاء الب ـــد أبن ـــاد ليعي ـــاه مض ـــد باجت ـــام بع ـــدت في ـــم ارت ث
ـــم. ـــث« إىل فاحتيه ـــالم احلدي ـــر »إس تصدي

أمـــا الفصـــول الســـتة الباقيـــة فـــرسدت تاريـــخ »اإليديولوجيـــا احلديثيـــة« 
َلـــني عـــىل خلفيـــٍة مـــن تفكيـــٍك  اًل وتطـــورًا بتفصيـــٍل واســـتقصاٍء مطوَّ تشـــكُّ

نقـــديٍّ هـــو أبـــرز مـــا يِســـم لغـــة الكتـــاب.

مالك و أبو حنيفة .. آخر رمق من احلرية:

ـــش  ـــرك يف هام ـــد حت ـــه ق ـــرأي، بأن ـــة ال ـــد مدرس ـــكا « رائ ـــيش » مال ـــرى طرابي ي
ـــنة  ـــط الس ـــت فق ـــك ليس ـــد مال ـــنة عن ـــافعي، فالس ـــه الش ـــل أن يغلق ـــة قب ـــن احلري م
ـــوم  ـــنة عم ـــة وس ـــل املدين ـــنة أه ـــة وس ـــنة الصحاب ـــًا س ـــي أيض ـــل ه ـــة، ب النبوي
ــول  ــث الرسـ ــىل حديـ ــرص عـ ــأ« ال يقتـ ــي »املوطـ ــه احلديثـ نـ ــلمني، ومدوَّ املسـ
ـــني  ـــاوى التابع ـــم وفت ـــة وأعامهل ـــة الصحاب ـــاج بأقضي ـــه احتج ـــل في ـــب، ب فحس
ـــة التـــي مل تبلـــغ مخســـامئة  ـــريًا عـــىل األحاديـــث النبوي ـــد كث ـــة يزي وعمـــل أهـــل املدين
ـــري إىل  ـــذي يش ـــر ال ـــا، األم ـــٍه م ـــناد بوج ـــاع اإلس ـــن انقط ـــا م ـــاين ثلثه ـــث يع حدي
ـــك  ـــث يف تل ـــىل احلدي ـــم ع ـــنادية« يف احلك ـــة اإلس ـــة احلديثي ـــم »الصنع ـــدم حتك ع
ـــاًل  ـــص، ففض ـــراك إزاء الن ـــا يف احل ـــٌة م ـــور حري ـــك املأث ـــه مال ـــم يف فق ـــة؛ ث املرحل
عـــن »فقهـــه االفـــرتايض« ))( أو »األرأيتـــي« مـــارس مالـــٌك آليـــاٍت اجتهاديـــة 
مـــن قيـــاٍس واستحســـاٍن واســـتصالٍح، هـــي يف جوهرهـــا انزيـــاٌح مـــن متـــن 
النـــص إىل هامشـــه، نـــزوالً عنـــد مقتضيـــات الواقـــع، وإنطـــاٌق للعقـــل عنـــد 

ـــه« ))(. ـــل أو »غياب ـــكوت النق س

))( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )38)(. 
))( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )8))(.
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ـــن  ـــه م ـــه بأن ـــراره ل ـــع إق ـــذر إزاءه م ـــيش احل ـــر طرابي ـــة، فيؤث ـــو حنيف ـــا أب أم
ـــبة  ـــح النس ـــٍر صحي ـــر أث ـــدم توف ـــذره ع ـــث ح ـــث، ومبع ـــرأي ال احلدي ـــاء ال فقه
ــق  ــن طريـ ــه إال عـ ــة فقهـ ــبيل ملعرفـ ــه، وأن ال سـ ــّرف بمذهبـ ــة يعـ أليب حنيفـ
ـــني  ـــة ب ـــتمولوجية« الفاصل ـــافة الزمانيـــة و»اإلبس ـــرى أن املس ـــو ي تالميـــذه، وه
أيب حنيفـــة وبـــني تالميـــذه قـــد مألهتـــا ضغوطـــات اإليديولوجيـــة احلديثيـــة 
املنتـــرصة، إذ بلـــغ تشـــنيع أصحـــاب احلديـــث عـــىل أيب حنيفـــة حـــد إخراجـــه 
مـــن الديـــن أو كاد، مـــا جعـــل تالميـــذ املذهـــب مهجوســـني بنفـــي وصمـــة 
العـــار التـــي ُأحلقـــت بأســـتاذهم لدرجـــة أهنـــم بـــدالً مـــن أن يدافعـــوا عـــن 
لـــوا أســـتاذهم إىل صاحـــب حديـــث، بـــل إىل  مذهـــب أســـتاذهم يف الـــرأي حوَّ
ـــم  ـــهم يف عل ـــه بس ـــوا ل ـــني، ورضب ـــوه بالتابع ـــل أحلق ـــنَد، ب ـــب مس ـــدث صاح حم
ـــي  ـــازالت« الت ـــن »التن ـــك م ـــري ذل ـــرأي« إىل غ ـــة »ال ـــن هتم ؤوه م ـــرَّ ـــال وب الرج
ـــت  ـــي فرض ـــائدة الت ـــة الس ـــات اإليديولوجي ـــد مقتضي ـــم عن ـــزوالً منه ـــا ن قدموه

نفســـها يف عمـــوم الســـاحة الفقهيـــة منـــذ انتصـــار أهـــل احلديـــث.

االشافعي قائد االنقالب األول:

يـــردُّ طرابيـــيش »تكريـــس الســـنة« إىل الشـــافعي مؤســـس ))( علـــم أصـــول 
ـــة  ـــام بصياغ ـــن ق ـــو َم ـــالم، فه ـــة يف اإلس ـــة املعرف ـــس نظري ـــع أس ـــه، وواض الفق
ـــة  ـــح يف »َقْرَأَن ـــنة، ونج ـــاب والس ـــني الكت ـــافة ب ـــي املس ـــة تلغ ـــة نظري أول منظوم
الســـنة« وجعلهـــا »وحيـــًا غـــري متلـــو« موازيـــًا أو مماهيـــًا للقـــرآن يف الرتبـــة 
ـــر  ـــي أضم ـــالة« الت ـــافعي يف »الرس ـــري للش ـــرشوع اجلوه ـــو امل ـــك ه ـــدور، وذل وال

ـــرصه ))(. ـــني« يف ع ـــن » القرآني ـــنة م ـــج بالس ـــن ال حيت ـــىل م ـــرد ع ـــا ال فيه

))( يرص طرابييش عىل اعتبار الشافعي مؤسس بينام هو أول من )دّون( ال أول من )أسس( بتعبري أدق.
))( جورج طرابييش، »من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث« ص )86)(.
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ـــني، فبعـــد أن كـــرس»  ـــني متوازيت يقـــرر طرابيـــيش أن الشـــافعي ســـار يف خطوت
حجيـــًة إهليـــًة للســـنة « يف اخلطـــوة األوىل مـــن مرشوعـــه، فإنـــه كـــرس حجيـــة 
ـــه  ـــل مرشوع ـــم أكم ـــة، ث ـــوة الثاني ـــاد« ))(  يف اخلط ـــرب اآلح ـــتمولوجية))( لـ»خ أبس
ــة الناســـخ واملنســـوخ التـــي »أطلقـــت مـــن القمقـــم عفريـــت  بتأســـيس آليـ
ـــو  ـــه ه ـــرآين ال قائل ـــص الق ل الن ـــؤوِّ ـــت ُم ـــرآين« )3(،  فجعل ـــص الق ـــب بالن التالع
ـــا  ـــرآن بآفاقه ـــات الق ـــت آي ـــوخها، ورهن ـــن منس ـــات م ـــخ اآلي ـــدد ناس ـــن حي م
ـــا  ـــه-، م ـــع الزمن-برأي ـــرة م ـــنة املتكاث ـــوص الس ـــا نص ـــه عليه ـــا متلي ـــة إىل م املفتوح
ـــري  ـــب التعب ـــتأنفة« حس ـــأًة مس ـــن »نش ـــافعي دش ـــأن الش ـــول ب ـــيش للق ـــع طرابي دف
ـــالب  ـــي االنق ـــًا يضاه ـــتمولوجيا مع ـــًا وأبس ـــًا الهوتي ـــذ انقالب ـــدوين )4(، أو نفَّ اخلل
الـــذي نّفذتـــه املســـيحية يف اإلمرباطوريـــة الرومانيـــة؛ إذ جعلـــت املســـيح ابنـــا 
ــنَّة  ـــه ُسـ مشـــاركا للـــرب يف اجلوهـــر، مـــع فـــارق أن انقـــالب الشـــافعي "َألَّ
ـــدي  ـــن توحي ـــق يف دي ـــن أن يتحق ـــا يمك ـــى م ـــو أق ـــخصه، وه ـــول" ال ش الرس
ـــذا  ـــافعي ه ـــالب" الش ـــاء "انق ـــرى ج ـــة األخ ـــىل الضف ـــالم. )5( وع ـــدي كاإلس جتري

))( اإلبستمولوجيا، يف اللغة اإلنجليزية، هي بشــكل عام نظرية املعرفة )التي تتناول العالقة بني الذات 
العارفة واملوضوع املعروف(. أما يف اللغة الفرنســية، فهي تعني أساسًا نظرية العلوم أو فلسفة العلوم 
وتارخيها. وقد ســبب اختالف املعنى بني املعجمــني اإلنجليزي والفرنيس اختالطــًا كبريًا يف اللغة 
العربية، إذ يتخذ كل مؤلف عىل حدة من معجم غريب معنيَّ دون غريه مرجعيته، فتظهر الكلمة يف اللغة 

العربية بمدلولني خمتلفني. وسوف نحاول أن نصل إىل تعريف يتجاوز إىل حدٍّ ما االختالط الداليل.
))( جورج طرابييش، )من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث( ص) 96)(.
)3( جورج طرابييش، ) من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث(ص) 08)(.

)4( بالرغم من حماولة طرابييش توظيف مفهوم ابن خلدون عن »النشــأة املســتأنفة«، من جهة ما حيمله 
املفهوم من مركبات ومعاين القطيعة واالســتمرارية يف الوقت نفسه، إال أنه مل يقدم رؤية جديدة تفرس 
اعتامد العامل العقيل بوصفه حمركًا للتاريخ، مع العلم أن ابن خلدون أورد مفهومه عن النشأة املستأنفة 
لت األحوال مجلة،  يف سياق تبدل أحوال اجلامعة البرشية وحتّول العامل من حوهلا، حيث يقول: »إذا تبدَّ
ل العامل بأرسه، وكأنَّه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعامل حمَدث«. عمر  فكأّنام تبدل اخللق من أصله وحتوِّ

عكوش.
)5( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )94)( ط دار الساقي الطبعة األوىل 0)0)م.
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ـــن  ـــذي ش ـــو ال ـــل، فه ـــح النق ـــد دوره لصال ـــك بتقيي ـــل، وذل ـــاب العق ـــىل حس ع
ـــل  ـــال العق ـــذي أح ـــو ال ـــم، وه ـــكالم" وأزرى هب ـــل ال ـــىل "أه ـــعواء ع ـــة ش محل
ـــز  ـــي يعج ـــنة الت ـــوص الس ـــف نص ـــف خل ـــث دون توق ـــه يله ـــل فجعل ـــىل النق ع
أن حييـــط هبـــا أو جيمعهـــا فـــرد واحـــد – لكثرهتـــا أو تكاثرهـــا- ليقـــَف العقـــُل 
منهـــا بعـــد ذلـــك موقـــف التصديـــق والتســـليم واالتبـــاع ال غـــري، ثـــم ملـــا 
اضطـــر الشـــافعي لـ"االجتهـــاد" أفســـح للعقـــل – وحفظـــًا لكربيائـــه- حيـــزًا ضيقـــًا 
مـــن املامرســـة تتمثـــل يف "قيـــاٍس" يقتـــرص عـــىل الفـــروع التـــي ال نـــص فيهـــا، لكنـــه 
ـــاع  ـــن اتب ـــًا م ه نوع ـــدِّ ـــان وع ـــه لالستحس ـــه بإبطال ـــدِّ آفاق ـــام بس ـــا أن ق ـــان م رسع

ـــهي))(. ـــم بالتش ـــوى واحلك اهل

ـــه  ـــافعي أو توفيقيت ـــطية" الش ـــوى "وس ـــة إىل أن دع ـــيش يف اخلالص ـــل طرابي يص
ـــن  ـــا م ـــده فيه ـــني وقل ـــد أم ـــا أمح جه ـــي روَّ ـــث الت ـــل احلدي ـــرأي وأه ـــل ال ـــني أه ب
ـــويت  ـــالب الاله ـــان "االنق ـــن األذه ـــب ع ـــادرة حتج ـــي مص ـــام ه ـــده؛ إن ـــاء بع ج
ـــم  ـــالم" ))(، ث ـــاٍن لإلس ـــس ث ـــافعي كـ"مؤس ـــاده الش ـــذي ق ـــتمولوجي" ال واإلبس
تضفـــي عـــىل هـــذا االنقـــالب صفـــة املرشوعيـــة حـــني تصفـــه بـ"اجلمـــع والتوســـط 
والتوفيـــق")3(. وأخـــذ عـــىل مرشحـــة االســـتهداف ينقـــد حتـــى عـــىل ناقـــدي 
ـــو  ـــد أب ـــرص حام ـــري ون ـــد اجلاب ـــد عاب ـــتاذه حمم ـــال أس ـــه أمث ـــم ب ـــافعي إعجاهب الش
ـــطية(  ـــا الوس ـــيس األيدلوجي ـــافعي وتأس ـــام الش ـــه )اإلم ـــمى كتاب ـــذي س ـــد ال زي
ـــذا. إال أن  ـــه ه ـــافعي يف كتاب ـــىل الش ـــة ع ـــن جناي ـــد م ـــو زي ـــه أب ـــم ب ـــا اتس ـــع م م
ـــي  ـــث يدع ـــه باح ـــام قال ـــيش مه ـــر طرابي ـــافعي يف نظ ـــتحقه الش ـــب ال يس ـــذا اللق ه

ـــة )4(. ـــة العلمي ـــاد واملهني احلي

))( يف الفصل الثاين من بحثنا هذا فصلنا القول يف القياس واالستحسان بام يدفع هذه الشبهات.
))( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص ))6)( ط دار الساقي الطبعة األوىل 0)0)م.
)3( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص ))6)( ط دار الساقي الطبعة األوىل 0)0)م.

)4( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )300(.  
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تصنيم النص عىل أيدي ابن حزم:

ـــدل  ـــم ع ـــره، ث ـــافعيًا أول أم ـــذي كان ش ـــزم ال ـــن ح ـــأيت اب ـــافعي ي ـــد الش  بع
ـــه  ـــع أن ـــًة، وم ـــث نصي ـــل احلدي ـــد أه ـــم أش ـــن ه ـــر الذي ـــل الظاه ـــب أه إىل مذه
أكثـــر مفكـــري اإلســـالم إشـــادة بالعقـــل وبـ"حجـــج العقـــول" لدرجـــة أن اجلابـــري 
ـــال العقـــل" يف الوقـــت نفســـه،  ـــن "أق ـــرُز َم ـــه أب ـــه املزعومـــة، إال أن انخـــدع بعقالنيت
ـــه،  ـــَل ل ـــتتبع العق ـــة واس ـــة مطلق ـــص أولوي ـــى الن ـــه أعط ـــه أن ـــن إقالت ـــغ م ـــى بل حت
ـــص أو  ـــة الن ـــن منزل ـــك م ـــط ذل ـــُل دون أن حي ـــام ال ُيعَق ـــصُّ ب ـــِرد الن ـــاز أن ي فأَج
ـــرشك أو  ـــص بال ـــر الن ـــزم أن يأم ـــن ح ـــد اب ـــٌز عن ـــه، فجائ ـــن قبول ـــَل م ـــع العق يمن
ـــن  ـــدالً م ـــة ب ـــى أو الرسق ـــل أو الزن ـــح القت ـــد، أو يبي ـــن التوحي ـــدالً م ـــث ب التثلي
ـــه  ـــى عن ـــا هن ـــنًا، وم ـــه حس ـــَر ب ـــا َأَم ـــكان م ـــك ل ـــصُّ ذل ـــل الن ـــو فع ـــا، ول أضداده
ـــن  ـــه ال م ـــتمد معقوليت ـــزم يس ـــن ح ـــد اب ـــول عن ـــرى: فاملعق ـــارة أخ ـــًا، وبعب قبيح

ـــص))(. ـــن الن ـــل م ـــل ب العق
ه " اإليديولوجيـــة  وقـــد زايـــد ابـــن حـــزم عـــىل "انقـــالب" الشـــافعي بمـــدَّ
احلديثيـــة" إىل أقـــى مـــدى يمكنهـــا أن تبلغـــه، فـــإذا كان الشـــافعي قـــد رفـــع 
ـــزم  ـــن ح ـــإن اب ـــر، ف ـــا باآلخ ـــخ أحدمه ـــز نس ـــم مل جُي ـــرآن ث ـــة الق ـــنة إىل مرتب الس
ـــة"  ـــبغ "عصم ـــو أس ـــغ الغل ـــر بالِ ـــف آخ ـــنة، ويف موق ـــرآن بالس ـــخ الق ـــاز نس أج
ـــزء  ـــل ج ـــم يف النق ـــن، وعصمته ـــة الدي ـــم نقل ـــات ألهن ـــث الثق ـــىل رواة احلدي ع

ـــه. ـــن وحفظ ـــة الدي ـــن عصم م

ويف جمـــاالت أخـــرى مـــن نفـــس اإليديولوجيـــة شـــنَّ ابـــن حـــزم محلتـــه 
ـــل  ـــن تعلي ـــه م ـــاس وتوابع ـــًة يف القي ـــص ممثل ـــل يف الن ـــة العق ـــىل فاعلي ـــهورة ع املش

))( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص ))6)( ط دار الساقي الطبعة األوىل 0)0)م.
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ـــّف  ـــالت، والت ـــتى التأوي ـــا ش ـــَف يف إبطاهل ـــلة، وتكلَّ ـــح مرس ـــان ومصال واستحس
ـــة  ـــا لدرج ـــوص وألفاظه ـــة النص ـــتميت بحرفي ـــبث مس ـــع تش ـــدالالت م ـــىل ال ع
ـــون  ـــى قان ـــر حت ـــاس"، وأنك ـــاب القي ـــن "ُره ـــًة م ـــاين حال ـــه يع ـــا وكأن ـــدو فيه يب
ـــاره  ـــكونية باعتب ـــرة س ـــامَل نظ ـــر إىل الع ـــة، ونظ ـــد الرشيع ـــدة مقاص ـــببية وقاع الس
ـــد اكتمـــل  ـــن ق ـــري أو تطـــور، فالدي ـــه أي تغي ـــع أن يطـــرأ علي ـــًا ال يتوق ناجـــزًا وهنائي
ـــره إىل  ـــا اضط ـــة، م ـــوم القيام ـــل إىل ي ـــا وال تبدي ـــد فيه ـــة ال جتدي ـــع ثابت والرشائ
إقـــرار مبـــدأ االســـتصحاب الـــذي يفيـــد بقـــاء مـــا كان عـــىل مـــا كان، وفتـــح 
ـــص))(. ـــه الن ـــتجد مل يتناول ـــه كل مس ـــل في ـــه ليدخ ـــىل مرصاعي ـــة ع ـــاب اإلباح ب

التخريج والبحث عن املخارج:

< العقـــل التخرجيـــي> عنـــد طرابيـــيش هـــو عقـــل نمطـــي يتحكـــم بـــكل 
اإلبســـتمولوجية احلديثيـــة، ويمثـــل الســـقف األعـــىل الشـــتغال العقـــل عنـــد 
ـــن  ـــدءًا باب ـــته ب ـــث بمامرس ـــل احلدي ـــاز أه ـــذي امت ـــُج ال ـــل،))( والتخري ـــل النق أه
قتيبـــة الـــذي أجـــرى معـــه مناقشـــة حـــادة واعتـــربه <حمامـــي أهـــل احلديـــث> 
ـــب  ـــة لق ـــن قتيب ـــيش اب ـــح طرابي ـــث> ، ومن ـــف احلدي ـــل خمتل ـــه < تأوي ـــرب كتاب ع
ـــال:   ـــه، ق ـــدر ب ـــن التن ـــرتاف يتضم ـــالم> ويف اع ـــي يف اإلس ـــل التخرجي ـــد العق <رائ
ـــل  ـــة >تأوي ـــن قتيب ـــاب اب ـــوان كت ـــرب عن ـــادة>)3(. واعت ـــذه الري ـــه هب ـــرتف ل <ولنع

))( انظر تفصيال جيدا يف تشــخيص ظاهرة اإلمام ابــن حزم وآرائه اجلريئــة يف "منجنيق الغرب". فؤاد 
اهلاشــمي طبع دار دارس الطبعة األوىل 4)0)م وهذا اللقب هو الذي صكه ابن القيم املرشقي البن 
حزم املغريب يف زاد املعاد )5/))5( وينظــر ابن حزم خالل ألف عام"))/95)( أبو عبد الرمحن بن 

عقيل الظاهري.
))( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص ))6)( ط دار الساقي الطبعة األوىل 0)0)م.

)3( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )395(.  
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خمتلـــف احلديـــث> بأنـــه بمثابـــة إقـــرار عـــىل وجـــوِد التضـــارِب واالختـــالف، 
وإن حـــاول عـــن طريـــق التأويـــل ترمجتـــه إىل ائتـــالف))(. مـــرورًا بالطحـــاوي 
وابـــن شـــاهني واحلازمـــي، وصـــوالً إىل الشـــعراين حيـــث يتمثـــُل  صنيعهـــم 
ــت  ــا كانـ ــرج، وأيـ ــا كان املخـ ــوص أيـ ــارض النصـ ــرج> لتعـ ــب املخـ يف <طلـ
ر  ـــوَّ ـــا ال ُيتص ـــرتاض م ـــاظ، أو اف ـــٍف لأللف ـــٍل ُمتكلَّ ـــك بتأوي ـــو كان ذل ـــه، ول منزلت
يف العـــادة، بـــل حتـــى مـــا ال يتصـــور يف العقـــل، كالقـــول بتكافـــؤ األضـــداد، 
ـــبق  ـــق راٍو س ـــابق، أو توثي ـــٍج س ـــت يف ختري ـــا ُأثبِ ـــال م ـــج بإبط ـــو كان التخري ول
ـــو كان التخريـــج بافـــرتاض >َنْســـٍخ>  ـــة علـــم الرجـــال>، ول القـــول بجرحـــه يف <لعب
بـــه روايـــاٌت أخـــرى ..، التخريـــج يف احلصيلـــة عمليـــة ترقيـــع مضطربـــة  تكذِّ
هـــا اســـتبقاء الروايـــة وإنقـــاُذ احلديـــث مـــن  تعيـــش < ُرهـــاب التناقـــض>، مهُّ
ـــل  ـــا >العق ـــوم هب ـــة يق ـــو عملي ـــيش، ه ـــب طرابي ـــج بحس ـــد، والتخري ـــرد أو النق ال
ـــي  ـــة تّدع ـــة مَرضي ـــن طبيع ـــًا، وم ـــية مع ـــة ونفس ـــريورة منطقي ـــن< ))( يف >س امُلَعْقِل
ـــة  ـــا يف تربئ ـــرص مهمته ـــص، وتنح ـــة للن ـــبقة والالمرشوط ـــة املس ـــاب املعقولي نص
ـــال  ـــه>، وبإدخ ـــوية تضاريس ـــه وتس ـــه وثغرات ـــد نواقص ـــوب وس ـــن العي ـــص م الن
ـــة  ـــون نتيج ـــيش، تك ـــد طرابي ـــيس> عن ـــل النف ـــادة التحلي ـــج إىل <عي ـــرة التخري ظاه

ـــج)3(.  ـــال التخري ـــه رج ـــاين من ـــًا> يع ـــًا ُعَصابي ـــًا إنكاري ـــخيص: <هاِجس التش

))( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )395(.  
))( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )477(.  
)3( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )477(.   
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انتصار أهل احلديث:

ـــث  ـــرآن> حي ـــالم الق ـــن إس ـــة <م ـــري ملدون ـــل األخ ـــت للفص ـــة كان ـــذه العنون ه
ـــوز <  ـــع رم ـــل أمل ـــن حنب ـــد ب ـــأيت أمح ـــزم ي ـــن ح ـــافعي واب ـــني الش ـــح أن ب أوض
ـــؤول  ـــنة واملس ـــاين للس ـــس الث ـــيش املؤس ـــربه طرابي ـــذي يعت ـــي> ال ـــالم احلديث اإلس
ـــنة  ـــى الس ـــذي أعط ـــو ال ـــة، فه ـــة احلديثي ـــارع للمدون ـــم املتس ـــن التضخ ـــاين ع الث
م  مرجعيـــة معرفيـــة مطلقـــة ال تدانيهـــا أيـــة مرجعيـــة أخـــرى، حتـــى إنـــه قـــدَّ
ـــن،  ـــاب والدي ـــم الكت ـــة إىل عل ـــاًل أو مقدم ـــا مدخ ـــرآن وجعله ـــىل الق ـــنة ع الس
ــت  ــيئًا إذا كانـ ــا شـ ــردَّ منهـ ــث وال يـ ــل األحاديـ ــه أن <يقبـ ــن منهجـ وكان مـ
ـــامع>،  ـــه الس ـــامع أو استوحش ـــن األس ـــث ع ـــا احلدي ـــة وإن َنَب ـــانيدها صحيح أس
وهلـــذا الســـبب جـــرى <تطويبـــه>))(  كإمـــام للســـنة يف جـــوٍّ مـــن الروايـــات 
ـــن  ـــى م ـــتمدة حت ـــب واملس ـــة للعجائ ـــه احلاوي ـــه ومناقب ـــه وبطولت ـــة يف مكانت املبالِغ
ـــرآن>  ـــق الق ـــة خل ـــن "حمن ـــث ع ـــاًم احلدي ـــأيت دائ ـــياق ي ـــذا الس ـــات))(. ويف ه املنام
ـــد  ـــو مل توج ـــه ل ـــول بأن ـــن الق ـــى َليمك ـــريه حت ـــل> دوَن غ ـــن حنب ـــة اب ـــا <حمن وكأهن
حمنـــة خلـــق القـــرآن، لـــكان ينبغـــي اخرتاعهـــا تعزيـــزًا ملكانـــة "إمـــام الســـنة> 

ورفعـــه إىل مرتبـــة <الصديقـــني> )3(.

))( التطويب هو إشهار قداسة القديس وقد استخدم طرابييش هذا املصطلح ص497. مستعريا إياه من 
الطقوس املســيحية ليصف به اإلمام امحد بن حنبل، والتطويب: Beatification هي املرحلة الثالثة من 
اخلطوات األربعة لعملية تقديس شخص متوىف، يتم اختياره من قبل البابا باسم الكنيسة الكاثوليكية. 
يف العادة يتم االحتفــال  بالتطويب يف املنطقة التي طلبت تقديس الشــخص املتوىف. يطوب الكاهن 
عندما حيقق معجزة معينة، وتعلن قداســة الطوباوي بعد دعوى جديــدة، وتتطلب حصول معجزة 

أخرى بشفاعته.
))(جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )500(.  

)3( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )0)5(.    
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وبمناســـبة حمنـــة خلـــق القـــرآن يـــؤرخ طرابيـــيش عهـــد املتـــوكل باعتبـــاره 
ـــرآن  ـــق الق ـــف خل ـــق مل ـــذي أغل ـــوكل ال ـــث>، فاملت ـــل احلدي ـــار أه ـــد <انتص عه
ــدق  ــرتضاهم وأغـ ــث واسـ ــل احلديـ ــّرب أهـ ــلطة، وقـ ــه السـ ــت إليـ ــوم آلـ يـ
ـــوره  ـــه وقص ـــتغرق يف ملذات ـــو املس ـــويت- وه ـــرض اله ـــك لغ ـــل ذل ـــم مل يفع عليه
ـــي مل  ـــة الت ـــرتضاء العام ـــل يف اس ـــت، يتمث ـــيايس بح ـــرض س ـــل لغ ـــة-، ب الباذخ
ـــًا  ـــث، خصوص ـــل احلدي ـــف أه ـــا لص ـــا أو انحيازه ـــل قوهت ـــن جتاه ـــن املمك ـــد م يع
بعـــد حمنـــة خلـــق القـــرآن، ويعتـــرب طرابيـــيش عمـــل املتـــوكل هـــذا انقالبـــًا 
سياســـيًا أعـــاد ترتيـــب العالقـــة بـــني الســـلطان والرعيـــة، فبينـــام كان املبـــدأ 
ـــدأ  ـــو املب ـــا> -وه ـــن ملوكه ـــىل دي ـــاس ع ـــرب <الن ـــوكل يعت ـــل املت ـــاء قب ـــدى اخللف ل
ـــتانتي،  ـــالح الربوتس ـــالل اإلص ـــن خ ـــة م ـــة األوربي ـــه النهض ـــارت علي ـــذي س ال
ـــو  ـــة- وه ـــري احلداث ـــىل تباش ـــح ع ـــة، لتنفت ـــا املحافظ ـــة روم ـــن كنيس ـــقت ع فانش
املبـــدأ الـــذي أثمـــر رشارة إصـــالح دينـــي قـــاده املعتزلـــة القائلـــون بوجـــوب 
ـــد  ـــوكل فأمخ ـــاء املت ـــه، ج ـــل من ـــارض العق ـــا يع ـــل ورد م ـــع النق ـــل م ـــق العق تواف
ـــن  ـــث الذي ـــل احلدي ـــة أله ـــلطة الديني ـــن الس ـــة، وره ـــرشارة اإلصالحي ـــك ال تل
ـــد إذ  ـــد أو جتدي ـــع كل جدي ـــم- م ـــم أيديولوجيته ـــتحكم – بحك ـــداء مس ـــم يف ع ه

ـــداع. ـــة واالبت ـــى البدع ـــوى معن ـــه س ـــرون في ال ي

وال تقـــف أبعـــاد االنقـــالب املتـــوكيل عنـــد هـــذا اجلانـــب، فهـــو بإغالقـــه 
ـــنة>  ـــييد الس ـــام <تس ـــه أم ـــىل مرصاعي ـــاب ع ـــح الب ـــد فت ـــرآن ق ـــق الق ـــف خل مل
ـــكالياته،  ـــرآن وإش ـــش الق ـــاب هتمي ـــىل حس ـــتمولوجيًا ع ـــكاليتها أبس ـــزة إش ومْرك
ـــاداة  ـــالل مع ـــن خ ـــي م ـــي وطوائف ـــن طائف ـــا ببعدي ـــد تَزيَّ ـــذا ق ـــه ه ـــام أن انقالب ك
ـــذورًا  ـــى ج ـــا أرس ـــه، م ـــن خارج ـــارى م ـــالم والنص ـــل اإلس ـــن داخ ـــيعة م الش
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ـــريورة  ـــاوز لص ـــاث وال للتج ـــة لالجتث ـــري قابل ـــة غ ـــيولوجية))( وإيديولوجي سوس
ـــات  التحـــول "مـــن إســـالم القـــرآن إىل إســـالم احلديـــث" مـــن خـــالل تطـــور األدبي
ـــة أن  ـــع مالحظ ـــة، م ـــل الذم ـــيعة وأه ـــة للش ـــة املعادي ـــة احلديثي ـــة يف املدون الِفَرقي
ـــوا  ـــم فأسس ـــة هب ـــة خاص ـــنني" موازي ـــة "تس ـــوا بعملي ـــد قام ـــم ق ـــيعة بدوره الش

ـــا. ـــًا هل ـــرآن أو مضاهي ـــة الق ـــىل مرجعي ـــًا ع م ـــًا مقدَّ ـــًا إمامي ـــالمًا حديثي إس

"الصنعة احلديثية" وتضخم احلديث:

ـــالب  ـــد "انق ـــالمي بع ـــر اإلس ـــاحة الفك ـــىل س ـــرأ ع ـــا ط ـــيش م ـــجل طرابي  يس
الشـــافعي"، ويتمثـــل يف تقلـــص مســـاحة "العقـــل والـــرأي" بـــل اســـتؤصلت شـــأفته 
ـــة  ـــارة العربي ـــة للحض ـــول املعرفي ـــائر احلق ـــن س ـــم م ـــه أوالً، ث ـــل الفق ـــن حق م
ـــىل  ـــارعًا ع ـــاًم متس ـــم تضخ ـــذ يتضخ ـــث" أخ ـــإن "احلدي ـــل ف ـــالمية، ويف املقاب اإلس
صعيـــد الَكـــم بعـــد أن ضخمـــه الشـــافعي عـــىل صعيـــِد الكيـــِف، فتكاثـــرت 
ــل  ــة للعقـ ــر إلزاميـ ــيش "األكثـ ــرأي طرابيـ ــي بـ ــي هـ ــكام التـ ــث األحـ أحاديـ
ـــدس"))(. ـــص املق ـــارات الن ـــائر حض ـــام يف س ـــالم، ك ـــه يف اإلس ـــاًل ل ـــد تكبي واألش
ـــرأي  ـــي– ب ـــي ه ـــناد" الت ـــة اإلس ـــأت "آلي ـــالب نش ـــك االنق ـــع ذل ـــوازي م  وبالت
طرابيـــيش- آليـــة َبعديـــة ال قْبليَّـــة جـــرى اخرتاعهـــا لســـد ثغـــرات السلســـلة 
وتوثيـــق الـــرواة والتمريـــر األركيولوجـــي)3( لآلثـــار عـــىل أهنـــا آثـــار فعـــاًل، 

))( سوسيولوچيا )او سوشيولوچى:) sociology( أو علم االجتامع )social science( هو العلم الذي 
يدرس املجتمعات والقوانني التي حتكم تطوره وتغريه. 

))( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص ))63(.  
 )Apxiolλojia( يعني مصطلح األركيولوجيا علم القديم وهــو مأخوذ من كلمة يونانية األصل وهي )3(
ويســمى باللغة اإلنجليزية )Archaeology(، وهو علم خيتص يف البحث باميض وآثار اإلنسان وكل ما 

خلفه من ماديات تارخيه من لقى كبرية وصغرية وحفريات وحاالت الدفن والبناء امُلشّيد.
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وعليـــه فالصناعـــة احلديثيـــة بدورهـــا إنـــام هـــي صناعـــة إســـقاطية مهمتهـــا 
إعـــادة تصنيـــع املـــايض، وفـــق هـــوى احلـــارض ورضورات السياســـة أو الفقـــه 
ــرر  ــرآن يكـ ــب))(، وإذا كان القـ ــارة والتكسـ ــام التجـ ــهرة أو ربـ ــض الشـ أو حمـ
ـــل  ـــه" جع ـــافعي بـ"انقالب ـــإن الش ع" ف ـــرشِّ ـــري م ـــه غ ٌع ل ـــرشَّ ـــع و"م ـــول متَّبِ أن الرس
عـــًا، ثـــم انتقلـــت ســـلطة الترشيـــع عـــىل يـــد رجـــال احلديـــث  الرســـول مرشِّ
َث عـــن الرســـوِل" باعتبارهـــم صنـــاَع الروايـــة  مـــن "الرســـول" إىل "َمـــْن َحـــدَّ
ـــال  ـــع احل ـــض واق ـــىل نقي ـــخ، ع ـــالم التاري ـــدث يف إس ـــا ح ـــك أن م ـــا. ذل ومنتجيه
ـــىل  ـــوا ع ـــهم أن يكذب ـــوا ألنفس ـــن اباح ـــك الذي ـــو أن أولئ ـــالة، ه ـــالم الرس يف إس
ـــر  ـــة األم ـــهم يف حقيق ـــوا أنفس ـــد نصب ـــه ق ـــذب علي ـــامدوا يف الك ـــول وأن يت الرس
ـــبوه  ـــا نس ـــدر م ـــك بق ـــا، وذل ـــدرا إهلي ـــذا مص ـــم ه ـــبوا إىل ترشيعه ـــني، ونس مرشع
إىل الرســـول، ثـــم إىل اهلل عـــن طريـــق الرســـول باعتبـــار أن الرســـول ال ينطـــق 
ـــافعي ))(. ـــه الش ـــذي كرس ـــل ال ـــا للتأوي ـــن اهلل طبق ـــي م ـــق إال بوح ـــا ينط عندم

ـــىل أن  ـــاًل ع ـــن دلي ـــرب الزم ـــة ع ـــة احلديثي ـــم املدون ـــيش تضخُّ ـــرب طرابي ويعت
ـــا،  ـــث وتلفيقه ـــال األحادي ـــا انتح ـــن ورائه ـــم م ـــًا يت ـــذت درع ـــناد" اختُّ ـــة اإلس "آلي
ـــة بإطـــار النصـــوص،  ـــه االجتهادي ـــد فعاليت ـــد العقـــل وتقيي خصوصـــًا بعـــد كـــف ي
ــة  ــة الفعاليـ ــا إىل ممارسـ ــو ملتويـ ــه، ولـ ــق طريقـ ــف يشـ ــرف كيـ ــل عـ "فالعقـ
الوحيـــدة املتبقيـــة لـــه بعـــد كـــف يـــده، فـــام دام ليـــس لـــه حجـــة إزاء حجـــة 
الســـنة، فليـــامرس حجيتـــه مـــن داخـــل الســـنة نفســـها بانتحـــال األحاديـــث 

وتلفيقهـــا حمتميـــا خلـــف درع آليـــة اإلســـناد الســـهلة املـــداورة")3(.

ـــة  ـــة إىل "متاه ـــة احلديثي ـــت املدون ـــل حتول ـــن حنب ـــد ب ـــرص أمح ـــن ع ـــداًء م  وابت

))( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )564(.
))( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )479(.  
)3( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )538(.  
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ـــه  ـــد نفس ـــند أمح ـــك مس ـــام يف ذل ـــا" ب ـــذوب فيه ـــن املك ـــح ع ـــز الصحي ـــتحيل متيي يس
الـــذي زادت أحاديثـــه عـــىل الثالثـــني ألفـــًا حشـــاه مؤلفـــه باحلديـــث املشـــهور 
ال بـــام صـــح عنـــده، هـــذا إن ُســـلِّم أن ابـــن حنبـــل هـــو نفســـه مـــن مجعـــه ال 
ـــند  ـــذي زاد يف املس ـــه ال ـــكوك يف ضبط ـــي املش ـــذه القطيع ـــد اهلل وال تلمي ـــه عب ابن

ـــًا ))(. ـــة أيض ـــث موضوع ـــا أحادي ـــادات فيه زي

 ويســـتمر التضخـــم عـــرب عمليـــة "االســـتدراك" التـــي بارشهـــا احلاكـــم 
ـــي  ـــري موضوع ـــم ذايت غ ـــىل تقيي ـــدة ع ـــناد املعتم ـــة اإلس ـــس آلي ـــابوري بنف النيس
للـــرواة يف اجلـــرح والتعديـــل، فيـــام يمكـــن أن يســـمى "بمـــرشوع تصحيـــح 
ـــالل  ـــن خ ـــرة م ـــذه الظاه ـــرًا هل ـــدادي ُمنّظ ـــب البغ ـــأيت اخلطي ـــم ي ـــح"، ث الصحي
رشعنتـــه الروايـــة باملعنـــى، وقبـــول مراســـيل الصحابـــة، وتصحيـــح الروايـــة 
ـــامع  ـــول س ـــًا، وقب ـــس جرح ـــار التدلي ـــدم اعتب ـــامع، وع ـــازة دون الس ـــرد اإلج بمج
الصغـــري، وقبـــول التعديـــل دون تفســـري بخـــالف التجريـــح، ونفـــي وقـــوع 
التعـــارض بـــني الروايـــات وإن بـــدت يف الظاهـــر كذلـــك، لدرجـــة أن ظاهـــرة 
ـــام  ـــاب اإلم ـــك كت ـــهد بذل ـــام يش ـــط، ك ـــىل الضب ـــتعصت ع ـــث اس ـــم احلدي تضخ
ـــه آالف األحاديـــث  ـــاء علـــوم الديـــن" الـــذي اصطفـــت في الغـــزايل املوســـوم بـ"إحي
ـــي  ـــظ العراق ـــى إن احلاف ـــز، حت ـــب دون متيي ـــًا إىل جن ـــة جنب ـــة واملوضوع الصحيح
ـــود  ـــر ال بوج ـــنني أق ـــرش س ـــه ع ـــاء" من ـــث "اإلحي ـــج أحادي ـــتغرق ختري ـــذي اس ال
ـــاًل  ـــه أص ـــد ل ـــا مل جي ـــا مم ـــل بأمثاهل ـــب، ب ـــه فحس ـــة في ـــث الضعيف ـــات األحادي مئ

أو مل يعثـــر عليـــه إال يف "املوضوعـــات".

ـــي نشـــأت كـــرد فعـــل عـــىل تضخـــم ظاهـــرة  ـــب "املوضوعـــات" الت ـــل إن كت  ب
ـــم  ـــل عل ـــي يف حق ـــالح إيديولوج ـــا إىل س ـــت بدوره ـــت أن حتول ـــا لبث ـــع م الوض

))( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )535ـــ 538(. 
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ـــًة،  ـــا إيديولوجي ـــوم أو أكثره ـــذب العل ـــن أك ـــيش م ـــربه طرابي ـــذي يعت ـــال ال الرج
ـــاين  ـــل اجلوزق ـــام فع ـــه ك ـــىل حديث ـــم ع ـــًا للحك ـــراوي تابع ـــىل ال ـــم ع ـــَح احلك فأصب
ـــوالً أو  ـــه" قب ـــث يف "موضوعات ـــىل األحادي ـــم ع ـــث حك ـــه، حي ـــاًل يف موضوعات مث
ـــو  ـــا ه ـــة م ـــزًا لغربل ـــث حي ـــل احلدي ـــراد أه ـــام أن إف ـــه، ك ـــا ملذهب ـــًا ملطابقته ردًا تبع
ـــم  ـــًا منه ـــي، ومنع ـــة الباق ـــم لصح ـــًا منه ـــًا ضمني ـــي تكريس ـــرزه يعن ـــوع وف موض

ـــوع كان. ـــن أي ن ـــدًا م ـــا نق ـــامرس فيه ـــم أن ي ـــىل منظومته ـــل ع ـــًا ألي دخي أيض

 ثـــم بعـــد مناقشـــات مســـتفيضة موجهـــة مـــع رواد الصناعـــة احلديثيـــة 
مـــن املحدثـــني عـــرب التاريـــخ يعـــود طرابيـــيش ليحكـــم ختاميـــا عـــىل تلـــك 
ـــررا  ـــود مق ـــوزي يع ـــن اجل ـــىل اب ـــه ع ـــد ثنائ ـــة، فبع ـــوم املخالف ـــركات بمفه التح
ـــات  ـــة املوضوع ـــث يف خان ـــن األحادي ـــات م ـــات ومئ ـــوزي ملئ ـــن اجل أن إدراج اب
ـــث  ـــن األحادي ـــراءة آلالف وآالف م ـــهادة ب ـــاء ش ـــري إعط ـــل األخ ـــدل يف التحلي يع
ـــام  ـــة رب ـــة احلديثي ـــىل املنظوم ـــني ع ـــات للقيم ـــذه املوضوع ـــا يف ه ـــل مكاهن ـــي حتت الت
ـــذوب أو  ـــو مك ـــا ه ـــم م ـــالل غربلته ـــن خ ـــدرون. فم ـــدري وال ي ـــث ال ي ـــن حي م
ـــة  ـــون املنظوم ـــذا تك ـــه إىل اهلل، وهك ـــول ومن ـــا إىل الرس ـــس، ومرفوع ـــر أو مدل منك
ـــك  ـــا. وبذل ـــن جوهره ـــا م ـــرز زواهل ـــن يف ـــا م ـــن داخله ـــرزت م ـــد أف ـــة ق احلديثي
تكـــون الطريـــق قـــد قطعـــت عـــىل كل مـــن تدخـــل مـــن اخلـــارج. فأربـــاب 

ـــلفا" ))(. ـــه س ـــن خدمات ـــتغنًى ع ـــُل مس ـــعابه، والدخي ـــث أدرى بش احلدي

))( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )3)6(.     
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طرابييش إىل )إسالم القرآن( بعيدا عنه!!

ـــه  ـــة من ـــاد( يف حماول ـــة االجته ـــس )جب ـــد( ليلب ـــاءة النق ـــيش )عب ـــع طرابي خيل
ـــر  ـــرآن مل يذك ـــه أن الق ـــك بادعائ ـــة، وذل ـــة احلديثي ـــس اإليديولوجي ـــك أس لتفكي
ـــَل ســـنِة  ـــري يف النـــص القـــرآين مقاب ـــُب الكب ـــْي "الغائ ـــل ِه ســـنة الرســـوِل أْصـــاًل، ب
ـــاَم    بــــ  ـــم زاَد عـــىل هـــذا أن ق ـــاميِن مـــراٍت"، ث ـــرآِن ث ـــي تكـــرر ذكرهـــا يف الق اهلل الت
ـــرآين  ـــاَب الق ـــا أنَّ اخلط ـــد كله ـــِم تؤك ـــرآِن الكري ـــاِت الق ـــتقرائية" آلي ـــة اس "رحل

ـــة،  ـــق احلري ـــرًا مطَل ـــا اهلل آم ـــون فيه ـــد، يك ـــرف واح ـــن ط ـــة م ـــاغ جدلي ـــد ص ق
ع  ـــرَشَّ ـــِع امل ـــل )موق ـــع الالفاع ـــف يف موق ـــة، يق ـــق العبودي ـــورًا مطل ـــول مأم والرس
ـــغ  ـــىل تبلي ـــه ع ـــرص مهمت ـــاّن(، ))( تقت ـــه ال الس ـــنون ل ـــارع())(.. )املس ـــه ال الش ل
ـــة")3(،    ـــِة الترشيعي ـــَن الناحي ـــِد م ـــوَف الي ـــول مكف ـــب، "وأن الرس ـــالة فحس الرس
ــم  ــذي يتكلـ ــرش الـ ــني البـ ــول بـ ــخصية الرسـ ــز يف شـ ــدًا رضورة "التمييـ مؤكـ
مـــن عنـــد نفســـه، والبـــرش الـــذي يتكلـــم مـــن عنـــد اهلل" فهـــو يف األوىل بـــرش 
ـــور  ـــو مأم ـــة فه ـــا يف الثاني ـــاورة، أم ـــرأي باملش ـــأ ال ـــدرأ خط ـــب، وي ـــئ ويصي خيط

ـــه إزاءه. ـــاَر ل ـــه ال خي ـــع ل ـــي متب بالوح
 الطريـــف يف اجتهـــادات طرابيـــيش وقراءتـــه "اإلحصائيـــة" لآليـــاِت 
القرآنيـــة أهنـــا جـــاءت أكثـــر حرفيـــة حتـــى مـــن اجتهـــادات الظاهريـــني مـــن 
ـــد  ـــا ال تفي ـــاج هب ـــىل االحتج ـــز ع ـــي ركَّ ـــغ")4( الت ـــاُت "التبلي ـــث، فآي ـــل احلدي أه

))( جورج طرابييش، "من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث" ص )85(.   
))( جورج طرابييش، "من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث" ص)0)(.    

)3( جورج طرابييش، "من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث" ص)))(.
)4( جورج طرابييش، "من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث" ص )))(.
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ـــرصف،  ـــًا دون أي ت ـــي حرفي ـــغ الوح ـــول بتبلي ـــزام الرس ـــن إل ـــر م ـــا أكث بمنطوقه
ولكنهـــا ال متنعـــه مـــن الـــكالم أو التـــرصف فيـــام وراء الوحـــي.

وحينـــام واجـــه طرابيـــيش اآليـــات اآلمـــرة بـ"طاعـــة الرســـول" –بجانـــب 
ـــا  ـــا م ـــف يف تأويله ـــوى أن يتكل ـــا س ـــن مضموهن ـــًا م ـــد خمَلص ـــة اهلل"- مل جي "طاع

ـــو  ـــام ه ـــة إن ـــراد بالطاع ـــم أن امل ـــث زع ـــرى، حي ـــرًة أخ ـــه م ـــًة علي ـــب حج ينقل
التصديـــق ال االمتثـــال أو االئتـــامر!! واحلـــال أن طرابيـــيش وقـــع هنـــا يف أشـــد 
ـــٍص غـــري القـــرآن  ـــل الطاعـــة بـ"التصديـــق" يســـتلزم وجـــود ن ـــه، إذ تأوي ـــّر من ممـــا ف
ـــن – إذ  ـــرب الزم ـــتمر ع ـــرضه أن يس ـــه وال ي ـــُب تصديق ـــوِل جي ـــِن الرس ـــادٍر ع ص
املطلـــوب تصديقـــه فحســـب- بخـــالف األمـــر الـــذي جتـــب "طاعتـــه"، فإنـــه 
مدخـــوٌل بإمـــكان التقييـــد بقيـــود الزمـــان واملـــكان واإلنســـان. فضـــاًل عـــن 
ـــوي إذ  ـــم اللغ ـــِة والتفاه ـــاِم الدالل ـــٌل لنظ ـــق" ُمبطِ ـــة بـ"التصدي ـــل الطاع أن تأوي
ـــة  ـــة  يف اللغ ـــه، ألن الطاع ـــري لفظ ـــًى إىل غ ـــردُّ معن ـــاه وي ـــري معن ـــظ بغ ـــرس اللف يف
العربيـــة تـــأيت يف مقابـــل األمـــر وضدهـــا العصيـــان، أمـــا التصديـــق، فيـــأيت يف 
ـــة  ـــوه الدالل ـــل وج ـــوز تبدي ـــب، وال جي ـــده التكذي ـــوى وض ـــرب أو الدع ـــل اخل مقاب

ـــاين. ـــورات واملب ـــن التص ـــن م ـــبق يف الذه ـــا س ـــدًا مل ـــًة أو تأيي ـــاين خدم واملع

ـــا  ـــارس م ـــد م ـــه ق ـــدو أن ـــد، إذ يب ـــذا احل ـــد ه ـــيش عن ـــر بطرابي ـــف األم وال يق
ـــرآن،  ـــم بالق ـــه عليه ـــًا" يف احتجاج ـــث "تدليس ـــل احلدي ـــن أه ـــه م ـــميه خصوم يس
وذلـــك حـــني أغفـــل يف "قراءتـــه اإلحصائيـــة" ذكـــر اآليـــات اآلمـــرة بـ"اتبـــاع 
الرســـول"، واألمـــر القـــرآين باختـــاذ الرســـول "أســـوة"، فبمثـــل هـــذه اآليـــات 
اســـتمدت الســـنة مرشوعيتهـــا بـــل ومنزلتهـــا مـــن القـــرآن، ومل تنتظـــر قرنـــني 
ـــة،  ـــا يف املنزل ـــة أو يرفعه ـــافعي املرشوعي ـــالُب الش ـــا انق ـــبَغ عليه ـــان ليس ـــن الزم م
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ِخالفـــًا لـ"ظاهريـــة" طرابيـــيش التـــي حكمـــت بعـــدم وجـــود ســـنة نبويـــة بنـــاًء عـــىل 
ـــرآن. ـــا يف الق ـــٍر هل ـــدم ورود ذك ع

ـــإن  ـــًا ف ـــى ال لفظ ـــنة معن ـــىل الس ـــرآن ع ـــة الق ـــن إحال ـــدم م ـــا تق ـــىل م ـــاًء ع وبن
ـــر  ـــرد األم ـــس م ـــس، ولي ـــث ال العك ـــال احلدي ـــت رج ـــي صنع ـــي الت ـــنة ه الس
ـــه  ـــرآن بكون ـــىل الق ـــم ع ـــة احلك ـــن بداه ـــل إن م ـــل، ب ـــىل نق ـــٍل ع ـــِة نق ـــرد إحال جم
خطابـــًا أحـــدث تغيـــريه اهلائـــل يف جمتمعـــه ونـــال قدســـيته ككتـــاٍب ســـامويٍّ 
ـــرٍة  ـــخٍص نك ـــرد ش ـــه جم ـــون مبلِّغ ـــص أال يك ـــارة الن ـــٍز حلض ـــدٍس ومرك ـــصٍّ مق ون
ـــذا  ـــل ه ـــًا ملث ـــل إن مبلِّغ ـــريته يشء، ب ـــن س ـــه أو م ـــروى عن ـــَرف أو ي ـــكاد ُيع ال ي
ـــام  ـــري ك ـــيشء الكث ـــاره ال ـــريته وأخب ـــة بس ـــن العناي ـــال م ـــأنه أن ين ـــن ش ـــاب م اخلط

ـــل. ـــات باملقاب ـــل واملوضوع ـــه األباطي ـــج حول ـــأنه أن ُتنس ـــن ش م

ـــة  ـــة ال قبلي ـــة بعدي ـــناد" آلي ـــة اإلس ـــأن "آلي ـــيش ب ـــوى طرابي ـــذا فدع ـــىل ه وع
ـــون  ـــا تك ـــبه م ـــوى أش ـــا دع ـــي بذاهت ـــال" ه ـــع واالنتح ـــر "الوض ـــخذت لتمري اتـُ
ـــث  ـــيختلق احلدي ـــن س ـــك أن َم ـــادة، ذل ـــة املض ـــر الرؤي ـــت" لتمري ـــة "ُوِضع بفرضي
ألي غـــرٍض كان إنـــام سينســـج "ِكذبـــًة" حمتاجـــة بطبيعـــة احلـــال إىل تعليبهـــا يف 
ـــناد"  ـــو "اإلس ـــذي ه ـــذا ال ـــة ه ـــب املصداقي ـــق، وقال ـــة للتصدي ـــا قابل ـــب جيعله قال
ـــي،  ـــىل املتلق ـــره ع ـــراد متري ـــذب امل ـــىل الك ـــود ع ـــابقًا يف الوج ـــون س ـــد أن يك الب
ـــاًل  ـــا قب ـــا أوجدهت ـــدر م ـــث بق ـــل احلدي ـــا أه ـــناد مل يوجده ـــة اإلس ـــا فآلي ـــن هن وم
رضورُة تلقـــي ثـــم تناقـــل املعلومـــة الدينيـــة التـــي ال تنفـــكُّ بطبيعتهـــا عـــن 
"الروايـــة" التـــي هـــي بدورهـــا جـــزء ال يقبـــل االنفـــكاك عـــن نظـــام املعرفـــة 

ـــًا. عموم
ــم  ــيل عليهـ ــث متـ ــًا بحيـ ــث دورًا تقنيـ ــال احلديـ ــا كان دور رجـ ــن هنـ ومـ
ـــون  ـــام يك ـــن، ورب ـــة باملت ـــوق العناي ـــة تف ـــناد عناي ـــالء اإلس ـــة" إي ـــة احلديثي "الصنع
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ـــني  ـــد ب ـــآٍن واح ـــع ب ـــوا يف اجلم ـــأن يربع ـــم ب ـــاق" مطالبته ـــام ال يط ـــم ب ـــًا هل "تكليف
"الروايـــة" و"الدرايـــة" معـــًا، مثلـــام ســـيكون مـــن اإلغـــراق يف الوهـــم جمـــاراة 
ــة  ــاع املعرفـ ــم صنـ ــم وحدهـ ــث وكأهنـ ــال احلديـ ــره رجـ ــيش يف تصويـ طرابيـ

ومنتجـــو الثقافـــة يف زماهنـــم.

ـــة  ـــث املنهمك ـــل احلدي ـــة" أه ـــأن "عقلي ـــول ب ـــك بالق ـــىل ذل ـــد ع ـــا أن نزي ـــل لن ب
ـــِد  ـــىل نق ـــى ع ـــرؤ حت ـــي ال جت ـــة" الت ـــة النصي ـــل" و"احلْرفي ـــا يف " التفاصي بطبيعته
احلديـــث أو رده إال قليـــاًل هـــي العقليـــة األكثـــر انســـجامًا واألقـــدر "مهنيـــًا" 
عـــىل القيـــام بمســـؤولية "التوثيـــق مـــن أجـــل التوثيـــق" تاركـــة مهمـــة النقـــد 
والتمحيـــص ملـــن جييدهـــا، وال توَجـــد املشـــكلة إال عندمـــا نطلـــُب مـــن مثـــل 
ـــك  ـــم ذل ـــال ت ـــتنباطًا، ويف ح ـــى اس ـــدًا أو ردًا أو حت ـــد نق ـــة أن جتته ـــذه العقلي ه
وهـــو مـــا تـــم فعـــاًل بحســـب طرابيـــيش- فـــإن التهمـــَة ال ينبغـــي أن توجـــه 
ـــة  ـــة املهزوم ـــة العقالني ـــل لإليديولوجي ـــل، ب ـــة للعق ـــة املناوئ ـــة املتغلب لإليديولوجي
ـــراه،  ـــة اإلك ـــت ممارس ـــا قبل ـــيًا عندم ـــها ِسياِس ـــات نفس ـــَة إثب ـــت فرص ـــي فوت الت
ـــد  ـــة والتقلي ـــّلتها املذهبي ـــم ش ـــة" ث ـــىل "العام ـــا ع ـــت بنخبويته ـــا تعال ـــًا عندم ودعوي

ـــة. ـــة احلديثي ـــلتها اإليديولوجي ـــا ش ـــر مم أكث

ـــا  ـــيش لقلن ـــل طرابي ـــام فع ـــيل، ك ـــس التحلي ـــم النف ـــتعانة بعل ـــئنا االس  وإن ش
ـــة  ـــه الرؤي ـــوَش علي ـــد ش ـــث ق ـــل احلدي ـــنة، وأه ـــاه الس ـــكاري" جت ـــه اإلن إن "هاجس
وأوقعـــه يف حالـــِة "نكـــوص" إىل أحضـــان املعتزلـــة الذيـــن هـــم برأيـــه ممثلـــو 
"العقـــل" و"القـــرآن" األمـــر الـــذي يســـتبطن وصـــف "اآلخـــر" بضـــد "العقـــل 
ـــة"  ـــكك "إيديولوجي ـــني يف ـــيش ح ـــة طرابي ـــد ازدواجي ـــف عن ـــن نتوق ـــرآن"، ل والق
ـــة"  ـــتئناف "اإليديولوجي ـــىل اس ل ع ـــوَّ ـــم يع ـــارصة، ث ـــري مع ـــة بمعاي ـــة موروث ثقاف
املضـــادة هلـــا رغـــم كوهنـــا هـــي األخـــرى موروثـــة، بـــل سيســـتوقفنا ارهتانـــه 
لثنائيـــة العقـــل والنقـــل التـــي مـــا تـــزال حمكومـــة يف قراءتـــه بقانـــون التنـــايف 
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ـــًا،  ـــًا كان أو حديثي ـــايف، اعتزالي ـــك التن ـــق، ذل ـــع والتوفي ـــه اجلم ـــذر مع ـــذي يتع ال
ـــو  ـــردة نح ـــتمر- بال ـــذر -إن اس ـــاد ال ين ـــدق مض ـــدق وختن ـــن ختن ـــتتبعه م ـــا يس وم
قـــرون وســـطى عـــىل حـــد عبـــارة طرابيـــيش، بـــل يشـــري إىل أننـــا مل نغادرهـــا 

أصـــاًل ))(.

                    

                                        

 

))( انظر "العقل يف اإلســالم.. بني إقالة أهل احلديث وإقامة أهل احلداثة، مقالة بدون كاتب عىل الشبكة 
العاملية. وقد قمنــا بتطويرها وإثرائها وإعــادة بنائها من خالل اإلضافة اجليــدة واحلذف والتعديل 
والتقديــم والتأخري والتوثيق الدقيق، بام يمثل إعادة بنائها بالطريقــة التي نودها أن حتقق هنا هدفها. 
لتكون مقدمة جيدة اللتقاط القارئ صورة كاملة عن مدونة طرابييش )من إســالم القرآن إىل إسالم 

احلديث( واإلملام اجليد ملحتوى الكتاب قبل الولوج يف إيضاح كثري من موضوعاته.
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                                              الفصل األول

                 

                       رصد مظاهر الفكرة الطرابيشية





)إيضاح الفكرة( كام هي يف عقل جورج طرابييش:

ـــن  ـــعة م ـــاحات واس ـــيش مس ـــورج طرابي ـــا ج ـــع هل ـــي اقتط ـــرة الت ـــدور الفك ت
ـــذ  ـــل يف اإلســـالم" من ـــه األخـــرية عـــىل "أن العقـــل ُأقي ـــه وقلمـــه وحمطـــات حيات وقت
ـــك ففـــي  ـــه ذل ـــه، وإن كان ل ـــه في ـــه مـــكان ُيســـمح أن يعمل ـــق ل ـــر ومل يب وقـــت مبك
ســـياج وإطـــار حمـــدود. تعـــرض طرابيـــيش هلـــذه الفكـــرة يف عـــدد مـــن كتبـــه 
ـــالم«.  ـــتقيل يف اإلس ـــل املس ـــاب »العق ـــلم « وكت ـــل املس ـــبات العق ـــزة أو س »املعج

ـــث«. ـــالم احلدي ـــرآن إىل إس ـــالم الق ـــن إس ـــريا »م وأخ

خيلـــص جـــورج طرابيـــيش إشـــكاليته اجلوهريـــة أن القـــرآن هـــو معجـــزة 
اإلســـالم وهـــي معجـــزة عقليـــة بامتيـــاز لكـــن ينحـــرص إعجازهـــا يف أهـــل 
ـــة  ـــات القرآني ـــة، فاآلي ـــه العربي ـــي ال تفق ـــاس الت ـــن األجن ـــم م ـــة دون غريه العربي
ـــك  ـــل ذل ـــف [وال يعق ـــرآن يب ھ ھ ے ے ىب ]يوس ـــري إىل أن الق تش
ـــريه  ـــات( بتعب ـــالم الفتوح ـــا )إس ـــي(، أم ـــالم املك ـــذا يف )اإلس ـــرب، وه ـــري الع غ
فهـــو يـــرى أن تلـــك املناطـــق املفتوحـــة مـــا كان هلـــا أن تعقـــل ألهنـــا جتهـــل 

ـــة. العربي

ومــن هــذا املفتتــح "مــن األميــة إىل األمميــة" يمــيض طرابيــيش يؤصــل للفكــرة 
بطريقــة التقســيم بــني )إســالم القــرآن( الــذي يدعــو إليــه، و)إســالم الفتوحــات( 
ــن  ــذي ل ــرآن( ال ــالم الق ــودة )إس ــو إىل ع ــده ويدع ــاء بع ــا ج ــل انقالب ــذي يمث ال
ــدف  ــة هي ــدة ذكي ــي مصي ــريه، وه ــق تعب ــص( بدقي ــني اخلل ــوى )القرآني ــده س يعي
ــن  ــدال م ــط ب ــرآن" فق ــالم الق ــرة "إس ــون لفك ــار ينتم ــب أنص ــا كس ــن خالهل م
االســتهداف الــكيل للنــص اإلســالمي واملرجعيــة العليــا يف اإلســالم التــي رأينــا 

ــطور. ــني الس ــتهدافها ب اس

 يــرى جــورج طرابيــيش أن اجلابــري قــد أخطــأ يف حتميــل العوامــل اخلارجيــة 
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ــري هــرب  فكــرة اســتقالة العقــل العــريب املســلم وإســباته، ويذهــب إىل أن اجلاب
مــن نقــاش العوامــل الداخليــة التــي يــرى طرابيــيش أهنــا هــي الســبب احلقيقــي يف 

إســبات العقــل العــريب املســلم واســتقالته.  

فقــىض ســت ســنوات يف متتــني فكــرة أن العقــل أقيــل مــن الداخــل، ومل يقــل 
مــن اخلــارج بفعــل قيــام عــدد مــن قــادة االنقــالب عــىل رأســهم اإلمــام الشــافعي 

هبجــر "إســالم القــرآن" إىل "إســالم احلديــث".

ــيش  ــدأ الطرابي ــث( ب ــالم احلدي ــرآن إىل إس ــالم الق ــن )إس ــة 46) م يف صفح
فكرتــه تلــك حتــت عنــوان: "هتميــش العقــل" بتســليط الضــوء عــىل مصــادرة اإلمام 
ــكل  ــا ليش ــا وصياغته ــتامت يف توليده ــي اس ــرة الت ــي الفك ــل وه ــافعي للعق الش
ــىل  ــر ع ــتاذ "احلج ــه أس ــوى أن ــكيل بدع ــتهداف ال ــور االس ــافعي حم ــام الش اإلم

ــل". العق

ركــز الطرابيــيش يف مدونتــه "مــن إســالم القــرآن إىل إســالم احلديــث" يف جــزء 
أســاس منــه عــىل أســباب مجــود العقــل الترشيعــّي اإلســالمّي، ونكوصــه، ومهــا 
مــا أســامه )مجــود ونكــوص( حيّمــل فيــه عــدد مــن العلــامء وعــىل رأســهم اإلمــام 
الشــافعي قــدًرا كبــرًيا مــن مســؤوليته بقرأنتــه الســنة، وتســنينه القــرآن، وبتهميشــه 
ــه  ــة قيــاس ال تســتطيع االنفــكاك مــن أرس النــّص، وإبطال ــق آلي العقــل عــن طري
ــا  ــي راح يوظفه ــة الت ــن األدل ــا م ــش، وغريه ــذا التهمي ــّرس ه ــان يك لالستحس

خلدمــة هــذه الفكــرة.

حترير )العقل( من قيود )النص(:

ـــا يف ركام  ـــيش إخفائه ـــاول طرابي ـــة وإن ح ـــة واضح ـــاب حقيق ـــربز الكت ي
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كثـــري مـــن الصفحـــات واحلرفنـــة الكالميـــة وهـــي أنـــه لديـــه "مشـــكلة مـــع النـــص"، 
ـــالف  ـــمئزاز بغ ـــك االش ـــر ذل ـــو لتمري ـــرآن" فه ـــالم الق ـــرا إىل "إس ـــا ظاه وإن دع
ـــاص  ـــية غ ـــة نفس ـــي حال ـــلم، وه ـــريب املس ـــوق الع ـــه يف الس ـــويق ل ـــمح بالتس يس

القـــرآن الكريـــم يف أعامقهـــا وعـــرب عنهـــا بطريقـــة رائعـــة حـــني قـــال: يبڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ    ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ـــة  ـــور والكراهي ـــن النف ـــواء م ـــة أج ـــف اآلي ـــر[ ، إذ تص ڭ ڭ ڭ ىب ]الزم
ـــاة ،  ـــل  احلي ـــون وتفاصي ـــذا الك ـــيل يف ه ـــي املتج ـــور اإلهل ـــد احلض ـــاج عن واالنزع
ـــا  ـــن القضاي ـــف م ـــه يف ركام كثي ـــة حجب ـــد حماول ـــارا عن ـــاء واستبش ـــف  احتف وتص

ـــوة.  ـــا الرخ ـــت طبيعته ـــام كان ـــفات مه والفلس

ـــا،  ـــل يف بيئته ـــا ال أن يعم ـــص ويعلوه ـــة الن ـــىل منطق ـــز ع ـــد أن يقف ـــل الب فالعق
ـــح  ـــورة أوض ـــابقون بص ـــون س ـــا حداثي ـــا إليه ـــة دع ـــة حداثي ـــوة هالمي ـــي دع وه
ـــت  ـــة كان ـــك الرصاح ـــتجابة لتل ـــهية االس ـــظ أن ش ـــام الح ـــه رب ـــه، لكن ـــريا من تعب
ـــام أي  ـــالمي أم ـــص اإلس ـــية الن ـــالمي وأن قدس ـــور اإلس ـــدى اجلمه ـــدودة ل مس

ـــة. ـــه مرفوض ـــز علي ـــه والقف ـــو إىل هتميش ـــوة تدع دع

ـــر  ـــد لتمري ـــالف اجلدي ـــو الغ ـــث( ه ـــالم احلدي ـــرآن إىل إس ـــالم الق ـــن إس )م
ـــد  ـــتطيع أن يرص ـــد يس ـــارئ اجلي ـــص(، والق ـــود الن ـــن قي ـــل م ـــر العق ـــوة )حتري دع
مجـــال كثـــرية يف أثنـــاء كالم طرابيـــيش تـــزرع ألغـــام هـــذه الدعـــوى يف العقـــل 
املســـلم بـــني فينـــة وأخـــرى، يقـــول: "وااللتـــزام باملنصـــوص عليـــه دونـــام 
اعتبـــار لدرجتـــه مـــن املعقوليـــة والالعقالنيـــة فـــرشوط املعقوليـــة يســـتمدها 
العقـــل مـــن النـــص ال مـــن نفســـه، فليـــس مـــن معقـــول إال معقـــول النـــص، 
ـــل ال  ـــرة العق ـــك أن إم ـــول. ذل ـــري معق ـــل غ ـــور العق ـــن منظ ـــن م ـــى وإن يك حت
تعـــود إليـــه، بـــل إىل النـــص، وليـــس مـــن وظيفـــة للعقـــل غـــري أن يعمـــل يف 
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خدمـــة النـــص وفهـــم النـــص. وأقـــى نصـــاب لـــه أن يكـــون مـــرآة مضيئـــة 
للنـــص، ولكـــن كـــام يف كل مـــرآة فـــإن العقـــل يســـتمد نـــوره ال مـــن نفســـه، 
ـــص  ـــيضء الن ـــة ال ت ـــرآة عاكس ـــه م ـــد بأن ـــي التحدي ـــذا ينبغ ـــص. ول ـــن الن ـــل م ب
ـــرى  ـــبيهية أخ ـــة تش ـــا. وبصيغ ـــه إليه ـــث من ـــور املنبع ـــه الن ـــرد إلي ـــا ت ـــدر م إال بق
ـــة هامشـــا أوســـع مـــن اهلامـــش  ـــن احلري ـــك إزاء النـــص م لنقـــل: إن العقـــل ال يمل
ـــبة إىل  ـــامل بالنس ـــامل، والش ـــو الش ـــا نح ـــه دوم ـــة يف التوج ـــرة البوصل ـــاح إلب املت

ـــص" ))(. ـــو الن ـــل ه العق

ـــالم  ـــن )إس ـــيل ع ـــوة للتخ ـــس دع ـــر لي ـــف أن األم ـــص يكش ـــذا الن ـــوح ه وض
ـــيل  ـــة للتخ ـــوة تدرجي ـــي دع ـــام ه ـــرآن( وإن ـــالم الق ـــوع إىل )إس ـــث( والرج احلدي
عـــن )إســـالم القـــرآن( أيضـــا إىل )إطـــالق عنـــان العقـــل منفـــردا( لتـــرضب 

ـــرش. ـــا الب ـــم إليه ـــة حيتك ـــة أو أرضي ـــاه دون مرجعي فوض

يمثـــل "النـــص" بالنســـبة لطرابيـــيش قيـــودا فكريـــة معرفيـــة متنـــع العقـــل مـــن 
االنطـــالق احلـــر.

ـــري  ـــه بالتفك ـــمح ل ـــة تس ـــة ثقافي ـــردا دون بيئ ـــق جم ـــل أن ينطل ـــن للعق ال يمك
يف نطاقهـــا، يتخـــذ منهـــا أرضيـــة معرفيـــة صلبـــة ينطلـــق منهـــا، وال توجـــد 
هـــذه البيئـــة إال يف أرضيـــة ســـامية عـــىل العقـــل، بيئـــة )النـــص( القـــادم مـــن 
ـــام.  ـــكل يشء عل ـــاط ب ـــذي أح ـــام، وال ـــع كل يشء عل ـــذي وس ـــاىل ال ـــد اهلل تع عن
ـــاك  ـــردة أن هن ـــة جم ـــة عالي ـــه بمهني ـــل ودل ـــح العق ـــق ترسي ـــه مناط ـــدد ل ـــث ح حي
مناطـــق ال يمكـــن لطاقـــة العقـــل املخلـــوق أن تصـــل إليهـــا، وإن وصـــل تـــاه 
ـــول إىل  ـــه للوص ـــي ال تؤهل ـــه الت ـــف إمكانات ـــه وضع ـــرا ملحدوديت ـــا نظ يف ظلامهت
تلـــك املناطـــق، ويف حـــال حـــاول الولـــوج إليهـــا تضاربـــت معلوماتـــه وتـــاه 

))( الطرابييش" من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث" ص)300( دار الساقي.
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ـــرب  ـــا الغ ـــل إليه ـــي وص ـــج الت ـــن النتائ ـــري م ـــده كث ـــا يؤك ـــذا م ـــا، وه يف نطاقه
ـــد  ـــا يؤك ـــة، مم ـــق املجهول ـــك املناط ـــا يف تل ـــا بعض ـــرضب بعضه ـــح ي ـــي أصب والت
ـــث  ـــارصا يبح ـــل ق ـــل يظ ـــب، وأن العق ـــامل الغي ـــة إىل ع ـــهادة بحاج ـــامل الش أن ع
عـــن يشء أعـــىل مـــن نتائجـــه، يســـاعده يف رســـم مســـاره وحتديـــد اجتاهاهتـــا، 

ـــاىل. ـــد اهلل تع ـــن عن ـــادم م ـــص" الق ـــك إال يف "الن ـــون ذل ـــن يك ول

ـــع  ـــة تصن ـــة، فالثقاف ـــل والثقاف ـــني العق ـــدة ب ـــة الوطي ـــربز العالق ـــا ت ـــن هن "وم
ـــل  ـــدها فالعق ـــا أو يفس ـــا فيثرهي ـــة ويغربله ـــور الثقاف ـــل يط ـــكله، والعق ـــل وتش العق
ـــي  ـــي واالجتامع ـــط الطبيع ـــع املحي ـــل م ـــادئ التعام ـــري ومب ـــق التفك ـــدد طرائ حي
ـــراد،  ـــول األف ـــني عق ـــرتكة ب ـــم املش ـــل القواس ـــة متث ـــرد، والثقاف ـــد الف ـــىل صعي ع
ـــة  ـــكالت البيئ ـــع مش ـــا م ـــة يف تعامله ـــلوك اجلامع ـــه س ـــي يوج ـــل مجاع ـــي عق فه

ـــراد. ـــاون األف ـــن تع ـــع ويضم ـــكالت املجتم ومش

وبإمكاننا تقرير أمرين:

إىل  بالنظر  ما  جمتمع  أفراد  بني  السائد  العقل  مضمون  عىل  احلكم   : األولاألول
واالقتصادي  االجتامعي  سلوكهم  يف  املشرتكة  ثقافتهم  جتليات 
والسيايس والعلمي، ويلزمنا لذلك احلكم باضطراب العقل وتناقضه 
القوم  أقوال  وتناقض  االجتامعي  السلوك  اضطراب  لنا  تبني  إذا 

وأفعاهلم.

ــاوز  ــل إىل جتـ ــو املدخـ ــري هـ ــات التفكـ ــالح منهجيـ : أن إصـ االثاينلثاين
االضطراب االجتامعي وإصالح الفوىض الثقافية" ))(.

))( إعامل العقل لؤي صايف. ص )7)ــ8)( دار الفكر املعارص الطبعة األوىل 9)4) ــ998)م(.
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فاخلـــالف اجلديـــد مـــع طرابيـــيش ورواد املدرســـة احلداثيـــة ليـــس خالفـــا 
بـــني تعـــارض العقـــل والنقـــل الـــذي محـــي وطيســـه عـــىل أروقـــة الســـاحة 
ـــدا  ـــل بعي ـــامل العق ـــرى إىل إع ـــوة أخ ـــل دع ـــام يمث ـــور، وإن ـــرب العص ـــة ع العلمي
ـــبه،  ـــكان ناس ـــىل  م ـــزل ع ـــرا ن ـــا عاب ـــد إال تارخي ـــذي ال ُيع ـــص ال ـــص، الن ـــن الن ع
ـــكام  ـــص إلح ـــا الن ـــي جلبه ـــود الت ـــض كل القي ـــوة ترف ـــه، دع ـــىض بانقضائ وانق
ـــا  ـــة متام ـــة خالي ـــل يف بيئ ـــه، والعم ـــكل تفاصيل ـــرتاث ب ـــاوز ال ـــل، وجت ـــار العق مس
ـــا يف  ـــم توطينه ـــذور، يت ـــة اجل ـــة غربي ـــي جملب ـــح، وه ـــود والكواب ـــك القي ـــن تل ع
ـــامد  ـــانية واعت ـــة اإلنس ـــاحة املعرف ـــن س ـــص ع ـــاد الن ـــول بإبع ـــالمي تق ـــامل اإلس الع
نتائـــج العقـــل املجـــرد، وحتريـــر املســـلم مـــن النـــص اإلســـالمي بكامـــل رؤاه 

ـــه. وتصورات

ـــة  ـــر بأمهي ـــاش يق ـــل، نق ـــل والنق ـــارض العق ـــول تع ـــذي دار ح ـــاش ال فالنق
النقـــل وحجيتـــه ويبقـــى اخلـــالف يف دائـــرة القطعـــي منهـــام، فـــأي قطعـــي 
ـــة  ـــص مجل ـــة الن ـــض قطعي ـــي ترف ـــة فه ـــة احلداثي ـــا املدرس ـــدم، أم ـــام ُق ـــت منه ثب

وتفصيـــال، ومتنـــع أي تدخـــالت لـــه يف أعـــامل العقـــل.

يف كتابـــه "اإلمـــام الشـــافعي وتأســـيس األيديولوجيـــا الوســـطية"، يصـــف 
حامـــد أبـــو زيـــد النـــصَّ القـــرآين بالنـــص الـــذي يملـــك ســـيطرًة مطلقـــة يف 
صناعـــة الثقافـــة اإلســـالمّية قديـــاًم وحديثـــًا، ويؤّكـــد أبـــو زيـــد عـــىل رضورة 
االنعتـــاق مـــن تلـــك الســـلطة، يقـــول: "وقـــد آن أوان املراجعـــة واالنتقـــال إىل 
ـــوق  ـــلطة تع ـــن كل س ـــل م ـــا، ب ـــوص وحده ـــلطة النص ـــن س ـــرر ال م ـــة التح مرحل

مســـرية اإلنســـان يف عاملنـــا"))(.

))( حامد نرص أبو زيد )الشافعي وتأسيس األيدلوجية الوسطية( ص )0))( سيناء للنرش الطبعة األوىل 
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ــام  ــًا أمـ ــل عائقـ ــي متّثـ ــكالت التـ ــرب املشـ ــد أكـ ــد أن أحـ ــو زيـ ــرى أبـ يـ
املســـلمني، هـــي تلـــك املتمّثلـــة يف وقـــوع حالـــٍة مـــن حـــاالت التامهـــي بـــني 
ـــة  ـــك احلال ـــرصي تل ـــث امل ـــرّس الباح ـــلمني، ويف ـــول املس ـــرتاث يف عق ـــن وال الدي
بتصـــّور املســـلمني اخلاطـــئ للنـــصِّ القـــرآين، والـــذي يذهـــب إىل أن القـــرآن 
قـــد ُغلِّـــَف بالطابـــع املقـــّدس يف كلِّ مراحلـــه، رغـــم أن نظـــرًة واحـــدًة عابـــرة 
ـــع  ـــف الطاب ـــأهنا أن تكش ـــن ش ـــزول، م ـــباب الن ـــة أس ـــة بدراس ـــب املختّص يف الكت
ـــش  ـــد ناق ـــه ق ـــوي، لكون ـــع دني ـــل، طاب ـــو، بامُلجم ـــرآين، وه ـــصِّ الق ـــي للن الزمن
ـــا. ـــاٍت بعينه ـــالمي يف أوق ـــع اإلس ـــا املجتم ـــّرض هل ـــًة تع ـــوارض طارئ ـــر وع ظواه

ـــّص"،  ـــوم الن ـــه "مفه ـــرة يف كتاب ـــك الفك ـــق تل ـــىل تعمي ـــد ع ـــو زي ـــل أب عم
ـــي  ـــة الت ـــاز، وأن اللغ ـــايف بامتي ـــصٌّ ثق ـــرآين ن ـــصَّ الق ـــه إىل أن الن ـــب في ـــذي ذه وال
ـــي  ـــة ه ـــه الرئيس ـــوي، مهّمت ـــيٍط لغ ـــن وس ـــر م ـــت أكث ـــا، ليس ـــّص هن ـــا الن ـــب هب ُكت
ـــد أن يلجـــأ ملنهـــج  ـــو زي ـــار أب ـــد اخت ـــا فق ـــه، ومـــن هن ـــع والكشـــف عن ـــل الواق متثي
ـــد،  ـــا يعتق ـــب م ـــه وبحس ـــّدس، ألن ـــي املق ـــّص الدين ـــم الن ـــوي لفه ـــل اللغ التحلي
املنهـــج الوحيـــد الـــذي يمكنـــه دراســـة النـــصِّ الدينـــي دراســـًة موضوعّيـــًة يف 

ـــع))(. ـــه بالواق ارتباط

ـــّم  ـــدى أه ـــي، بإح ـــب تيزين ـــوري الطي ـــر الس ـــّدم املفّك ـــه، ق ـــياق نفس يف الس
الكتابـــات العربّيـــة يف حقـــل الدراســـات التارخيّيـــة للنـــصِّ القـــرآين، يف عملـــه 

ـــراءة"0 ـــة والق ـــكالية البني ـــام إش ـــرآين أم ـــّص الق ـــهري "الن الش

ـــدٍة  ـــرآين يف واح ـــّص الق ـــة الن ـــده بتارخيّي ـــا يقص ـــري م ـــي إىل تفس ـــّرج تيزين ع

)99)م 
))( حممد يرسي " كيف تعامل الباحثون مع مسألة تارخيية النص القرآين" مقالة عىل رصيف)). 
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ـــا  ـــي، عندم ـــان البوط ـــعيد رمض ـــد س ـــيخ حمم ـــع الش ـــهرية م ـــه الش ـــن مناظرات م
ـــتندًا  ـــه، مس ـــرآن وتنزيل ـــزال الق ـــي إن ـــني عمليت ـــًا ب ـــًا واضح ـــاك فرق ـــح أن هن أوض
ـــدٍد  ـــات ع ـــواردة يف كتاب ـــة ال ـــة املصطلحّي ـــات اللغوّي ـــض الرشوح ـــك لبع يف ذل

ـــرشي))(. ـــور والزخم ـــن منظ ـــال اب ـــن أمث ـــى، م ـــلمني القدام ـــني املس ـــن اللغوي م

ـــف  ـــري" إىل تغلي ـــن التكف ـــري يف زم ـــه "التفك ـــد يف كتاب ـــو زي ـــرص أب ـــه ن ويتج
ـــيشء  ـــا ب ـــاوال تربيره ـــديدا حم ـــا ش ـــا فكري ـــه رصاع ـــد أن واج ـــك بع ـــه تل دعوت
مـــا، تلطيفـــا لألجـــواء: "والنتيجـــة املرتتبـــة عـــىل التحـــرر مـــن ســـلطة النـــص 
هـــي حريـــة العقـــل اإلنســـاين يف فهـــم النصـــوص، وبالتـــايل حتقيـــق عمليـــة 

اإلصـــالح والتجديـــد الدينـــي.

إن الدعـــوة للتحـــرر مـــن ســـلطة النصـــوص ومـــن مرجعيتهـــا الشـــاملة 
ليســـت إال دعـــوة إلطـــالق العقـــل اإلنســـاين حـــرا يتجـــادل مـــع الطبيعـــة يف 
ــاين يف  ــي واإلنسـ ــع االجتامعـ ــع الواقـ ــادل مـ ــة، ويتجـ ــوم الطبيعيـ ــال العلـ جمـ
ـــع  ـــوة م ـــذه الدع ـــادم ه ـــل تتص ـــون واآلداب. فه ـــانية والفن ـــوم اإلنس ـــال العل جم
ـــل  ـــم بالباط ـــا بعضه ـــي أضفاه ـــلطة الت ـــع الس ـــادم م ـــة أم تتص ـــوص الديني النص
ـــر؟  ـــل والفك ـــة العق ـــىل حرك ـــودا ع ـــا قي ـــوص، فحولوه ـــك النص ـــض تل ـــىل بع ع
ـــاء  ـــىل إلغ ـــوم ع ـــن وال تق ـــاء الدي ـــىل إلغ ـــوم ع ـــرر ال تق ـــوة للتح ـــذه الدع إن ه
ـــا))(. ـــام علمي ـــة فه ـــوص الديني ـــم النص ـــاس فه ـــىل أس ـــوم ع ـــا تق ـــه، لكنه نصوص

))(املصدر السابق، وأنظر تفصيال جيدا يف كتاب "وقفات مع أدعياء العقالنية حول الدين والعلم والعقل 
والرتاث" للدكتور خالد كبري عالل. وكتاب" الرد عىل شــبهات املعارصين" هشــام مشــايل، وكتاب 
"املجرتئــان عىل القرآن: دراســة نقدية الجرتاءات حممد أركون ونرص حامــد أبوزيد" للدكتور حممد 

ممدوح. 
))( حممد عامرة "رد افرتاءات اجلابري عن القرآن الكريم" ص37. طبع دار السالم. 
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ــح  ــم" ))(. وضـ ــرآن الكريـ ــن القـ ــري عـ ــرتاءات اجلابـ ــه "رد افـ ويف كتابـ
ـــادة  ـــوة إىل إع ـــه إىل الدع ـــة من ـــه يف حماول ـــري اجت ـــامرة أن اجلاب ـــد ع ـــور حمم الدكت
ـــرى  ـــج أخ ـــوة نتائ ـــك الدع ـــف وراء تل ـــث يق ـــم حي ـــرآن الكري ـــور الق ـــب س ترتي
ـــه  ـــل مع ـــم التعام ـــرآن، ث ـــة الق ـــات تارخيي ـــىل إثب ـــول ع ـــري احلص ـــول للجاب خت
ـــك  ـــامرة ذل ـــرب ع ـــري، واعت ـــه ال غ ـــباب نزول ـــىل أس ـــور ع ـــي حمص ـــاب تارخي ككت
ــودا  ــت جهـ ــي بذلـ ــة التـ ــترشاقية القديمـ ــة االسـ ــاوالت احلركـ ــدًا ملحـ جتديـ
ـــة  ـــد تارخيي ـــح رص ـــي يمن ـــب زمن ـــم برتتي ـــرآن الكري ـــن الق ـــخة م ـــدار نس إلص

النـــص وعـــدم صالحيتـــه لـــكل زمـــان ومـــكان.

ـــباب  ـــراره أن أس ـــك بإق ـــه تل ـــدم دعوت ـــد ه ـــامرة ق ـــب ع ـــري بحس إن اجلاب
ـــي  ـــة الت ـــب التارخيي ـــة الرتتي ـــري بعملي ـــمح للجاب ـــن يس ـــذا ل ـــة، وه ـــزول قليل الن
ـــباب  ـــن أس ـــري م ـــري أن الكث ـــر اجلاب ـــرى يق ـــع أخ ـــل ويف مواض ـــا. ب ـــح إليه يطم
ـــك  ـــع تل ـــامرة يف مج ـــد ع ـــد اجته ـــون. وق ـــاد مظن ـــار آح ـــه أخب ـــزول ومرويات الن
ـــتقرائية  ـــس االس ـــه أن األس ـــف ل ـــارئ تكش ـــا للق ـــة وتقديمه ـــات اجلابري املتناقض
ـــة  ـــة العلمي ـــات هلـــا وأن املنهجي ـــه مهـــزوزة ال ثب ـــري عليهـــا دعوات التـــي شـــاد اجلاب
احلداثيـــة العقالنيـــة املزعومـــة جمـــرد حكايـــات فلســـفية ال وجـــود هلـــا عـــىل 

األرض.

ـــة  ـــات املدرس ـــرب أطروح ـــح ع ـــرة تتض ـــوة املتوات ـــذه الدع ـــيض ه ـــذا مت وهك
ـــر  ـــو حتري ـــد وه ـــر واح ـــا يف هن ـــب مجيعه ـــة تص ـــة متنوع ـــور خمتلف ـــة بص احلداثي

العقـــل مـــن النـــص اإلســـالمي، وجعلـــه جمـــردا عـــن أفـــكاره.

))( نرص حامد أبو زيد "التفكري يف زمن التكفري" ص) 46)(. 
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رصد مظاهر الفكرة الطرابيشية:

PP .في أجواء النص الرشعي وتقييداته مل يعد للعقل أي معنى أو فائدة
P  علم أصول الفقه" وضعت قوانينه لتقييد حرية العقل ومنع حركة االنطالق" 

املفتوح يف فضاءات النص.
P  للعقل دور هاميش يف نظر أساتيذ املدرسة الفقهية األصولية كاملك والشافعي 

والشاطبي وغريهم.
P .مل يبق للعقل العريب أي فاعلية أو حراك؛ ألن يف كتاب اهلل علاًم بكل يشء 
P  ،مل يرتك " القياس" أي دور للعقل سوى قياس فروع عىل أصول متعالية عليه 

فإن عدمت األصول، وليس هلا أن تعدم مل يبق عىل العقل غري أن يصمت))(.
P   آراء من  يناسبه  ملا  العقل  تذوق  يعرب عن  الذي  االستحسان  منافذ  إغالق   

ووجهات النظر العلمية.
P  الذي )احلديث(  إىل  العقل  اجتهاد  حيتمل  الذي  )الرأي(  من  االنتقال  تم   

يمجد النصية ))( فإن ابن حزم عمل عىل "تصنيم النص" ما يؤدي إىل إلغاء 
الرشائع  الطبائع دون  املعرفة هو معرفة  العقل يف  العقل أي أن دور  مبادرة 

فقط.
P .)3(يرى طرابييش أن إطالق يد النص كف ليد العقل يف معرفة الرشائع 
P  حصار الفقهاء لكل ما يمكن أن يشكل عنارصP> يرصد طرابييش ما يسميه  

عقلية يف اخلطاب الرتاثي العريب اإلسالمي >. 

))( جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث ص) 64)(
))( جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث ص) 73)(.
)3( جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث ص )65)(.
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P  الرتاث > ما هو إال حماولة لتحنيط العقل وأرسه يف سجون املايضP> إبقاء 
وإعالن استقالته يف احلارض.

P  العقل استقال يف اإلسالم> بفعل داخيل عمل عىل تأطري النصP> إثبات أن 
وحتنيطه ضمن برواز من الفهم اخلاص املحجوب عن اجلمهور العام بنفس 

أسلوب الكنيسة .

معتمد الفكرة الطرابيشية:

مل يكـــن جـــورج طرابيـــيش يمتلـــك مـــن اإلمكانـــات العلميـــة واإلملـــام 
ـــم  ـــع مفاهي ـــه جلم ـــا يؤهل ـــة م ـــة اجلامع ـــاه األصولي ـــن زواي ـــالم م ـــدي لإلس املقاص
ـــن  ـــاطبي أو اب ـــام الش ـــل اإلم ـــام فع ـــة، ك ـــياقاهتا العام ـــار س ـــة يف إط ـــا اجلزئي القضاي
ـــة اآلراء  ـــم، ورؤي ـــالم أو غريه ـــد الس ـــن عب ـــز ب ـــد العزي ـــزايل أو عب ـــدون أو الغ خل
ـــالل  ـــت ظ ـــت حت ـــاول النح ـــام حت ـــي كأفه ـــر العلم ـــات النظ ـــة ووجه االجتهادي
ـــارع  ـــل يص ـــا، فظ ـــول إىل جوامعه ـــاول الوص ـــا وحت ـــتخرج كوامنه ـــوص تس النص
ـــت  ـــالم، فكان ـــويل لإلس ـــر األص ـــن النظ ـــدا ع ـــة بعي ـــات واآلراء االجتهادي اجلزئي
ـــور  ـــادات يف عص ـــوارد اآلراء واالجته ـــع ش ـــق م ـــن رصاع مره ـــارة ع ـــوده عب جه
ـــا  ـــم نقاًش ـــة وغريه ـــن قتيب ـــزم واب ـــن ح ـــافعي واب ـــك والش ـــَش مال ـــة، فناق خمتلف
حـــادا كأن مـــا يصـــدر عنهـــم مـــن آراء واجتهـــادات هـــو اإلســـالم القطعـــي 
الـــذي ال نقـــاش فيـــه، ومل يفـــرق بـــني الديـــن والتديـــن بمنظـــوره املعـــريف، 
وغابـــت عنـــه احتامليـــة الشـــافعي الشـــهرية "رأيـــي صـــواب حيتمـــل اخلطـــأ، 
ـــتي  ـــني مدرس ـــنا ب ـــا حس ـــه مكان ـــي بوأت ـــواب" الت ـــل الص ـــأ حيتم ـــريي خط ورأي غ
ـــة. ـــك االحتاملي ـــة بتل ـــا االجتهادي ـــامر آرائه ـــوض غ ـــو خي ـــث وه ـــرأي واحلدي ال
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ـــا كل  ـــتنزف فيه ـــدى اس ـــة امل ـــتنزافية طويل ـــة اس ـــيش معرك ـــاض طرابي ـــد خ لق
ـــا  ـــم هب ـــي وس ـــريات الت ـــات والتعب ـــن األقـــوال واملصطلح ـــة م ـــه املعرفي ذخريت
رؤى العلـــامء ونظراهتـــم االجتهاديـــة، وظـــل يؤطرهـــا يف مصطلحـــات مركبـــة 
ـــوم  ـــف الق ـــة مواق ـــتاذية املانح ـــرة األس ـــم بالنظ ـــلوكا يتس ـــبه س ـــا يش ـــرصة م خمت

ـــددة.  ـــة حم ـــامت عاقل ـــم س وآراءه

ـــة  ـــا بطريق ـــط بينه ـــف ويرب ـــوال واملواق ـــع األق ـــه جيم ـــاء مدونت ـــل يف أثن وظ
ـــتهدفه  ـــذي اس ـــارئ ال ـــكة للق ـــة متامس ـــدو ككتل ـــا، فتب ـــا بعض ـــند بعضه ـــا يس م
طرابيـــيش بمدونتـــه تلـــك عـــىل طريقـــة اســـتدعاء التحليـــل اهلالمـــي الـــذي 

يـــرسح يف التخمينـــات بعيـــدا عـــن دقـــة املعلومـــة.

ـــياقاهتا،  ـــن س ـــزأة ع ـــورة جمت ـــوص مبت ـــك بنص ـــه تل ـــيش فكرت ـــند طرابي ـــم أس ث
ـــترشاقية  ـــرق االس ـــن الف ـــري م ـــا كث ـــارت عليه ـــنيعة س ـــة ش ـــرة منهجي ـــي ظاه وه
والضالـــة قديـــام وحديثـــا، تتمثـــل يف اإلقـــدام عـــىل تبنـــي مجلـــة جزئيـــة مـــن 
ـــىل  ـــوة ع ـــرة املرج ـــد الفك ـــياق لتولي ـــورة الس ـــة مبت ـــك اجلمل ـــامد تل ـــص واعت الن
ـــة. ـــياقاهتا النصي ـــي س ـــن باق ـــردا ع ـــون[ جم ـــةيب ڃ ڃ ڃ ىب ]املاع طريق

ــردة تـــرضب  ــا جمـ ــة وتصديرهـ ــياقاهتا العامـ ــزاع اجلمـــل مـــن   سـ إن انتـ
ـــيمة  ـــطارية جس ـــة انش ـــول، عملي ـــف مأك ـــدو كعص ـــلم ليغ ـــل املس ـــا العق عواِصفه
ـــاراته  ـــت مس ـــالم، وحرف ـــه اإلس ـــاء ب ـــذي ج ـــام ال ـــوري الع ـــم اجلمه ـــت الفه مزق

ـــاىليب پ  ـــه تع ـــزع قول ـــني انت ـــن األزرق ح ـــع ب ـــة ناف ـــىل طريق ـــر ع ـــات ُأخ باجتاه
پ پ  پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ىب ]املائـــدة[ مـــن بـــني ســـياقاته ليلتقـــط 
بـــه مـــن شـــاء يلقيـــه خـــارج حـــدود اإلســـالم، فحاكمـــه ترمجـــان القـــرآن إىل 

ـــاب))(.  ـــة للكت ـــد اإلمجالي ـــة واملقاص ـــام لآلي ـــياق الع الس

))( يرى اخلوارج أن مرتكب الكبرية يف النار، ويســتدلون هبذه اآلية عىل عدم خروجهم منها، واستدالل 
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ـــى  ـــىل املعن ـــوش ع ـــا تش ـــزأة وتركه ـــم املجت ـــك املفاهي ـــرش تل ـــاعة ون إن إش
ـــكار  ـــتخراج أف ـــم اس ـــام، ث ـــقها الع ـــوص ونس ـــرة النص ـــادم جلمه ـــيل مص األص
ـــا  ـــي اعتمده ـــة الت ـــي املنهجي ـــذه ه ـــا وه ـــل وختالفه ـــة ب ـــا الرشيع ـــة ال تريده ملغوم

ـــوال.  ـــوص واألق ـــع النص ـــل م ـــيش يف التعام طرابي

خمبـــأ الداللـــة يكمـــن بداخـــل الســـياق كـــام يقـــول األصوليـــون: "إذا كان 
الرتكيـــب يوجـــد داخـــل النـــص فـــإن الداللـــة توجـــد داخـــل الســـياق"))(.   

ـــم"  ـــراد املتكل ـــىل م ـــة ع ـــن الدال ـــم القرآئ ـــن أعظ ـــياق "م ـــكام إىل الس واالحت
ــة  ــتاذ املوازنـــات الرشعيـ ــه اهلل ))(. وقـــد جعـــل أسـ ــرِي ابـــن القيـــم رمحـ بتعبـ
ومهنـــدس املعايـــري املصلحيـــة عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الســـالم الســـياق أداة 
ـــرم  ـــكالم وينخ ـــرت ال ـــي ال يب ـــرس "ك ـــه واملف ـــد الفقي ـــة بي ـــة ثمين ـــة ترجيحي إجرائي
ـــل  ـــار أفض ـــا إىل أن خيت ـــيد رض ـــار رش ـــة املن ـــد مدون ـــع رائ ـــا دف ـــو م ـــام")3( وه النظ
قرينـــة تقـــوم عـــىل حقيقـــة معنـــى اللفـــظ: موافقتـــه ملـــا ســـبق مـــن القـــول 
واتفاقـــه مـــع مجلـــة املعنـــى وائتالفـــه مـــع القصـــد الـــذي جـــاء بـــه الكتـــاب 
ـــا  ـــيش م ـــا طرابي ـــل إليه ـــي وص ـــج الت ـــن النتائ ـــريا م ـــرى كث ـــت ت ـــا أن مجلة")4(وه

هـــي إال نتيجـــة حتميـــة هلـــذا االجتـــزاء املبتـــور. 

ثـــم تقـــوم اعتامداتـــه عـــىل توصيـــف فكـــرة مـــا، فيوظـــف هلـــا كل مـــا 
اســـتطاع مـــن إشـــارات ودالئـــل نصيـــة، وإن كانـــت متجهاهتـــا بعيـــدة عـــن 

نافع ابن األزرق بحــرضة ابن عباس عىل خلود مرتكب الكبرية يف النار هبــذه اآلية اجتزاء بعيد عن 
السياق القرآين الذي جعل ترمجان القرآن يرده إىل سياقها وأهنا يف الكفار خاصة.

))( دور السياق يف الرتجيح بني األقوال التفسريية )ص ))(.
))( بدائع الفوائد البن قيم اجلوزية) 9/4(. 

)3( اإلشارة للعز بن عبد السالم ص)0))(. 
)4( تفسري املنار))/))(. 
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ـــب  ـــا كل صاح ـــريف جييده ـــة  أرس مع ـــا عملي ـــف، ولكنه ـــري والتوظي ـــك التأط ذل
ـــه، وإذا  ـــنادا لفكرت ـــف إال إس ـــكار واملواق ـــارات األف ـــرى يف مس ـــال ي ـــا، ف ـــرة م فك

مل يكـــن بحوزتـــك غـــري مطرقـــة فســـتتعامل مـــع أي يشء عـــىل أنـــه مســـامر.

منابت )االنقالبات الطرابيشية(:

ـــا  ـــم ترمجه ـــا، ث ـــكونا هب ـــيش مس ـــا كان طرابي ـــة" بمجمله ـــرة االنقالبي "الفك
ـــريًا  ـــول: "كث ـــه فيق ـــن نفس ـــخصيا ع ـــا ش ـــة حيكيه ـــه احلياتي ـــة يف جتارب ـــة عملي لغ
ـــة  ـــيَّ النزع ـــت قوم ـــوم كن ـــة؟ في ـــب اهلرطق ـــي ح ـــيل يف دم ـــاذا يغ ـــاءلت: مل ـــا تس م
ـــي  ـــًا فه ـــة ثقافي ـــن فاعل ـــة إن تك ـــة العربي ـــن أدرك أن القومي ـــل م ـــن أوائ ـــت م كن

ـــة. ـــة هنائي ـــايل واقع ـــي بالت ـــة ه ـــة القطري ـــيًا، وأن الدول ـــزة سياس عاج

ـــت  ـــا تعامل ـــر مم ـــزي أكث ـــِش املرك ـــع اهلام ـــت م ـــيًا تعامل ـــوم رصت ماركس وي
مـــع املتـــن، ومـــع نصـــوص ماركـــس ولينـــني املحظـــورة أكثـــر بكثـــري ممـــا 

تعاملـــت مـــع نصوصهـــام الرســـمية.

ويـــوم انتهيـــت إىل أن أصـــري ديمقراطيـــًا مل أَر يف الديمقراطيـــة أيديولوجيـــا 
ـــرتاكية"))(.لكن  ـــة واالش ـــدة العربي ـــديت الوح ـــل بعقي ـــا كان ُفِع ـــري م ـــة، نظ خالصي
ـــي  ـــردة األوىل الت ـــي ال ـــا ه ـــي إليه ـــيش ينتم ـــي كان طرابي ـــيحية الت ـــن املس ـــردة ع ال
ـــرشوع  ـــن امل ـــت م ـــا( جعل ـــم )قرآني ـــاز، ث ـــد بامتي ـــام بع ـــا في ـــه حداثي ـــريت من ص
ـــدادا للحركـــة  ـــل امت ـــد يمث ـــه يف صـــورة مســـترشق جدي االســـترشاقي حـــارضا لدي
ـــا يف  ـــت، وأن ـــى البي ـــت إلـــ ـــه: )ووصل ـــن نفس ـــول ع ـــة، فيق ـــترشاقية القديم االس
شـــبه هذيـــاٍن وأصابتنـــي مّحـــى حقيقيــــــة وبقيـــت يومــــــني طريـــح الفـــراش، ثـــم 

))( جورج طرابييش، هرطقات ) ، دار الساقي ، بريوت ، الطبعة األوىل 008) ، ص )7 (.
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ـــيس: ال، إن اهلل ذاك  ـــني نف ـــي وب ـــت بين ـــي قل ـــد أنن ـــيل الوحي ـــت، كان رّد فع ـــا أفق مل
ـــًا  ـــون ظامل ـــن أن يك ـــد، وال يمك ـــن أن يوج ـــن ال يمك ـــه الكاه ـــي عن ـــذي حدثنـ اّل

ـــيحيا( ))(. ـــون مس ـــن أن أك ـــت ع ـــوم كفف ـــك الي ـــن ذل ـــّد. وم ـــذا احل إىل ه

ـــا  ـــة ال جييده ـــاه بلغ ـــق قضاي ـــالم ودقائ ـــا اإلس ـــش قضاي ـــو يناق ـــا ه ـــم ه ث
ـــد.  ـــيل جدي ـــالخ حم ـــرشق يف مس ـــة فت ـــترشاقية القديم ـــة االس ـــاء املدرس إال أعض
ـــا كان  ـــان م ـــن إتي ـــه م ـــذي منع ـــام ال ـــرآن(، ف ـــالم الق ـــه إىل )إس ـــلمنا بدعوت وإذا س

ـــه؟  ـــو إلي يدع
ـــام  ـــني ك ـــن القرآني ـــر م ـــًا أكث ـــيش قرآني ـــري، إذا كان طرابي ـــؤال الكب ـــى الس "ويبق
ـــاذا مل يعمـــل  ـــه "مـــن إســـالم القـــرآن إىل إســـالم احلديـــث"، مل ـــوان كتاب ظهـــر يف عن
ـــة  ـــن احلرفن ـــيش م ـــد كان طرابي ـــالمه ؟!! لق ـــن إس ـــاذا مل يعل ـــرآن؟ ومل ـــام يف الق ب
والـــذكاء الـــذي توقـــع مثـــل هـــذا الســـؤال يف ذهـــن القـــارئ، فـــكان جوابـــه 
ـــرآن  ـــه الق ـــزل علي ـــذي أن ـــيملسو هيلع هللا ىلص ال ـــن النب ـــق،  ولك ـــم ح ـــرآن الكري ـــزًا؟ فالق جاه
ـــو  ـــدود، فه ـــِد احل ـــرآين ألبع ـــيش ق ـــني، فطرابي ـــري الكتابّي ـــرب غ ـــث للع ـــام بع إن
ملتـــزم بـــام يف القـــرآن، والقـــرآن ينـــص – بزعمـــه- عـــىل أن الرســـالَة للعـــرب غـــري 
ـــم  ـــيش منه ـــارى – وطرابي ـــود ونص ـــن هي ـــرب م ـــون الع ـــا الكتابي ـــني، وأم الكتابي
ـــن  ـــل م ـــاب بدي ـــم بكت ـــة، ال ليأتيه ـــورة فرعي ـــرآن بص ـــم الق ـــم – ، فجاءه – ،منه
ـــل  ـــوه، وليبط ـــذي أوت ـــاب ال ـــن الكت ـــوه م ـــا حرف ـــم م ـــح هل ـــل ليصح ـــم، ب كتاهب
ـــن   ـــو اب ـــيح ه ـــر أو املس ـــال إىل أن عزي ـــبيِل املث ـــىل س ـــم ع ـــب منه ـــن ذه ـــب م مذه
ـــو  ـــيل))( ،فه ـــم األص ـــودة إىل كتاهب ـــوون إىل الع ـــم مدع ـــك أهن ـــا هنال ـــكل م اهللÖ..ف

ـــرآن !! ـــام أراد الق ـــرآن ك ـــل الق يتمث

http://www.   ( طرابييش: ست حمطات يف حيايت، بتاريخ 3) / ) / 5)0) م، موقع األثري اإللكرتوين((
.11257 /atheer.om/archives

))( طرابييش. من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث ص) )9(.
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فحقق عددًا مــن األهداف بقرآنيته املزعومة، فنفى عموم الرســالة املحمدية جلميع 
البرشيــة، وزّور تاريخ املســلمني بذكر طائفــة القرآنيني املوهومة، وهدم حجية الســنة 
الترشيعيــة، وطعن باألئمة األربعة وعلامء الفقه واحلديث، وأعمل منشــاره -بحســب 
تعبريه- ذهابًا وإيابًا بجميع طوائف األمة، فهي أمة كذب واختالق، وطهر نفسه من ردته 
األوىل، وأخريًا طبع قبلة احلياة عىل فكر "الالقرآنيني" إلنعاشه من جديد يف ثقافة املسلمني، 
مما يثري الفتن بني املسلمني، فلذلك صدقه أشباه العلامنيني واحلداثّيني وبعض املساكني))(.

مـــرشوع طرابيـــيش يقـــوم عـــىل أساســـات املدرســـة احلداثيـــة، وهـــو امتـــداد 
طبيعـــي هلـــا، وهـــي تـــرى اســـتبعاد الوحـــي اإلهلـــي مـــن كل تفاصيـــل املعرفـــة 
اإلنســـانية والتـــي أرشنـــا إليهـــا ســـابقا، وتســـمح للعقـــل فقـــط يف أخـــذ حريتـــه 

كاملـــة يف مســـار احليـــاة.
 

        

          

))( من اهلرطقة إىل األصولية.  د. عيل إبراهيم العجني. إصدارات مركز سلف.
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 نقدية العقل العريب:
احلفريات التي أجراها تيار احلداثة املعارص تركزت عىل )العقل( وبيئته الثقافية ونقد 
منتوجاته التي تســببت يف إنتاج هذا الواقع، فكاَن الرتكيــز عىل االعتامد الكيل عىل العقل 
جمردا مــن أية قيود أو موروثات ثقافية مهام كانت، ومن ثــم تقديمه عىل الوحي وجتاهل 
الدور الذي لعبه الوحي يف تشكيل العقل العلمي، فيطالعنا حسن حنفي يف كتابه التجديد 

والرتاث " أال سلطان إال للعقل"))(.

يف كتابــه "إعامُل العقِل" يرصد لؤي صايف حتركات املدرســة احلداثية يف هذه القضية 
فيقول:" احتلت مســألة العقل ودوره يف النهــوض احلضاري موضع الصدارة يف أدبيات 
التجديــد، ونقد الرتاث خــالل العقود الثالثــة املنرصمة. فقد تقدم عــدد من املفكرين 
والباحثني بدراســات هتدف إىل تسليط الضوء عىل مفهوم العقل وطبيعة حمدداته وعالقته 
بالتجديد الثقايف والنهوض احلضاري، وانكبت تلك الدراسات عىل حتديد دور العقل يف 
نقد الثقافة الســائدة والرتاث الفكري الذي اْنَبنَْت عليه، ومن ثم الدعوة إىل إعادة تشكيل 

الثقافة عىل أسس جديدة واعتامد العقل ومبادئه عىل قاعدة رئيسة لبناء ثقافة بديلة))(.

متثلت الكتابات بحسب التصورات والبيئة الثقافية التي حيملها أصحاهبا، فكتب عامد 
الدين خليل "حول تشــكيل العقل املســلم" وكتب عبد احلميد أبو ســليامن " أزمة العقل 
املسلم" وكتب عبد املجيد النجار " خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل" وكتب لؤي صايف 
" إعــامل العقل". وكانت كتابات تنطلق من تصور إســالمي جيد يبحث يف مكامن اخللل 

ويشخص كثريا من األدواء عىل اختالف اآلراء واالجتهادات.

))( حسن حنفي " الرتاث والتجديد" ص) 45( مطبعة التنوير 980)م.
))( لؤي صايف " إعامل العقل" ص)9)(. الطبعة األوىل 9)4)هـ دار الفكر دمشق.
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بينام حتركت بعوث املدرســة احلداثية لتكتب أبحاثها من خالل تصورات وقناعات 
مســبقة تقوم عىل فكرة اخلالص مــن النص والثورة عىل الرتاث، وتســتدعي أجزاء من 
بيئات التحوالت الغربية وتعتمدها أرضية االنطالق والبحث، فكتب حسني مروة "كتابه 
النزعات املادية يف اإلســالم" ثم تابعه الطيب التيزيني يف موسوعته التي بدأها بكتابه "من 
الرتاث إىل الثورة" وتبعه حســن حنفي يف مخاسية "من العقيدة إىل الثورة" وحامد نرص أبو 
زيد )الشــافعي وتأسيس األيدلوجية الوســطية( وتوج تلك األعامل حممد عابد اجلابري 
املفكر والفيلسوف املغاريب حتى بايعه الناس كرائد لفكرة "نقد العقل العريب" الذي وضع 
هلا عىل مدى سنوات عددا من األطروحات اجلريئة منها رباعية نقد العقل العريب "تكوين 
العقل العريب" "بنية العقل العريب" "العقل السيايس العريب" "العقل األخالقي العريب" تلك 

السلسلة لقيت ضجيجا كبريا يف العامل العريب وترمجت إىل لغات أخرى. 

فقد أقام اجلابري سنوات معتكفا، حيلل العقل العريب، يفحص مكوناته وبناه التحتية 
الثقافيــة واللغوية منذ عرص التدوين، وانتقل يتحدث عن العقل الســيايس واألخالقي، 
وابتكر مصطلح )العقل املستقيل( الذي عرفه بأنه: يبتعد عن النقاش يف القضايا احلضارية 
الكــربى، ويتوصل اجلابري يف هناية نظرياته تلــك إىل أن "العقل العريب بحاجة إىل إعادة 

ابتكار".

استفرغ اجلابري جهدا عمالقا يف البحث والتقيص واحلفر والتنقيب حيرث النصوص 
ويوجهها باجتاه هذه الفكرة )حترير العقل من النص(، ويوجه أصابع االهتام للوائح تارخيية 
ونصوص تراثية بنفس األســلوب الذي تاله طرابييش من بعده مع إضافة كثرية لنقوالت 
واستشهادات حماولة للتوثيق وإقناع القارئ بجدوى هذا الصنيع، ودعم للفكرة الرئيسة.

كانت حمطات االستهداف التي استهدفها اجلابري واهتمها باحلجر عىل العقل العريب 
وحتنيطه هي نفسها التي أثراها طرابييش وعمل جهدا يف تطويرها وإثرائها لكن بنَفٍس آخر 
يوحي باالســتقاللية مع منقودات طرابيشية لبعض مسارات االستهداف، فاجلابري مثال 
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يرى أن الشــاطبي بعث جديد يف مسرية الفقه اإلسالمي الستثامر املقاصد أرضية لتحرير 
العقل من النقل، بينام يراه طرابييش نســخة أخرى للشــافعي يف مسالخ جديد ينطلق من 
أرضيات النص، ومع هذا االختالف يف التفاصيل إال أن النتيجة التي يود االثنان الوصول

إليها واحدة.

كان تركيز اجلابري عىل القضايا اخلارجية املؤثرة يف اســتقالة العقل العريب، بينام كان 
تركيز طرابييش عىل القضايا واملؤثرات الداخلية التي أنتجت العقل املستقيل يف اإلسالم.

يف كتابــه )نقد نقد العقل العــريب( حاول طرابييش مزامحة اجلابــري يف النتائج التي 
وصل إليها، فعمد إىل نقد أفكار اجلابري، لكن ليس بإسقاطها بل بإسقاط اجلابري نفسه، 
ليجلــس هو عىل ذات الكريس حيث كان طرابييش غاضبــا من تربع اجلابري عىل كريس 
الفكرة يف األوســاط العلميــة ومبايعة الناس له عىل ذلك، وحكى عن نفســه أنه لبث يف 
مكتبه ثامن ســنوات يفحص فكر اجلابري وأطروحاته يف العقــل العريب، وأنه توصل إىل 
دخن كثــري ورسقات علمية يقول: "لكــن عىل ضخامة التزييف وســوء التأويل يف هذه 

الشواهد، وبالتايل فداحة العسف والغلط يف األحكام املبنية عليها" ))(.

واســتمر طرابييش يف ســحب البســاط املعريف من حتت أقدام اجلابري يف أطروحته 
"العقل العريب" ليثبت أنه اســتطاع التنقيب سنوات طويلة يتتبع مصادر اجلابري ويفضح 
دسائسه. ويكشف للقارئ أن اجلابري ال يصلح أن يكون رائدا لتلك النظرية، مقدما نفسه 
بديال قويا بنفس املستوى والطرح واالســتقصاء، لكن بنفس النتائج والتحصيالت التي 

وصل إليها اجلابري عرب مسارات أخر.

ونســتطيع هنا أن نقرر أن طرابييش يف أطروحة )العقل العــريب( كان تلميذا صبورا 
ملحمــد عابد اجلابري إىل أن حاول أن يفوق أســتاذه ويتقدم عليه وينتقد بعض أفكاره أو 

))( نقد نقد العقل العريب" جورج طرابييش ص)7( ط دار الساقي 996)م.
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يعدل عليها. وهي ظاهرة علمية مرشوعة. ملســت ذلك وأنا أتتبع )نقد نقد العقل العريب( 
لطرابييش وهو حيكــي مدى إعجابه الكبري بطروحات اجلابــري وتتبعها حلظة صدورها 
وصربه عىل قراءهتــا منذ وهلتها األوىل لكنــه يف كربياء يذّيل تلــك اإلعجابات يف مجل 

اعرتاضية كقوله:" فاجلابري قد نجح ـ لنعرتف له بذلك"))(.

حيكــي طرابييش أنه تتلمذ عىل يد اجلابري فيقول: " فلقد كنت، بعد ثالثة أشــهر من 
صدور تكوين العقل العريب، كتبت يف العدد األول من جملة )الوحدة( تعليقا مطوال ثمنت 
فيــه الكتاب تثمينا عاليا باعتباره " أطروحة عن العقل ويف ســبيل العقل" وعىل الرغم مما 
أبديته يف حينــه من انتقادات واعرتاضات جزئية، فقد ختمت التعليق بالقول: "إن الذهن 
بعــد مطالعة تكوين العقل العريب ال يبقى كام كان قبلها، فنحن أمام أطروحة تغري، وليس 

جمرد أطروحة تثقف"))(.

وهذا يمثل اعرتافا بالتلمذة وأن الفكــر اجلابري هو من صنع أفكار طرابييش إال أن 
مطالعات التلميذ الصبورة قد أذنت له بالنقد واإلضافة.

تأطريية " العقل العريب":

تأطرييــة "العقل بالعريب" هبذه الصياغة أشــاعها اجلابري مســتدعيا هلا من قواميس 
ومراجع أخرى، ليتمكن من إجراء مبضع النقد يف حتميل الفرد العريب جزءا كبريا من ثقافته 
وحياته وتراثه، مسئولية ركود "العقل العريب" ومجوده وتوقفه عن اإلنتاج. يقول اجلابري: 
" عندمــا نتحدث عن العقل العريب، فإننا نصدر- ســواء رصحنا بذلك أم مل نرصح- عن 
موقف يســلم بوجود عقل أو عقول وثقافات أخرى يتحدد باملقارنة معها العقل والثقافة 
اللذان نتحدث عنهام. هذا يشء ال مفر منه، إذ بضدها تتميز األشــياء، ودون الدخول يف 

))( نقد نقد العقل العريب" جورج طرابييش ص)8( ط دار الساقي 996)م.
))( الوحدة العدد))( ترشين أألول 984) ص )8( وأنظر: "نقد نقد العقل العريب" ص )8(.
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تفاصيل قد جترنــا بعيدا ... نرى من الرضوري اختصار الطريق والكشــف رصاحة عن 
الضد أو األضداد التي سنســتعني هبا يف حتديد هوية العقل العريب ... إننا عندما نتحدث 

عن العقل العريب فنحن نميزه يف نفس الوقت عن العقل اليوناين والعقل األورويب"))(.

تعود بداية اســتدعاء هذا العنوان الذي دارت حوله ســجاالت إىل التمييز املشهور 
ن(.  ن( و )العقل املكوَّ الذي أجراه الفيلسوف الفرنيس أندريه الالند))(بني )العقل املكوِّ

نًا(، وعقاًل منَشــًأ  وتشــري دالالت املفهــوم عند الالند أن هناك عقاًل منِشــئًا )مكوِّ
نًا(، وهذا ما نحاول تبســيط إيضاحه للقارئ لفهم اسرتاتيجية التأويل عند اجلابري  )مكوَّ

ومن بعده وصوال إىل تلميذه طرابييش.

ن عند الالند هو: »قوة عظيمة للعمل، آثارها بادية لنا، ولكنها  العقل املنشئ أو املكوِّ
ال تتكشــف إال يف فعلها الذي متارســه فيام تعمل فيه، ويف نجاح حماوالهتا أو فشلها. ويف 
وســعنا أن نجعل العقل يطبق عىل نفســه التحليــل الرتاجعي، الذي يفــرّس هو الطبيعة 
بوساطته، وأن يبحث عام هو مشرتك يف تطبيقاته املتباينة، كام يف تعميامت املستوى املتوسط 

الذي بدأت متيل إليه أكثر العقول تأماًل لتفكريها« )3(.

ن، بقوله: »العقل امُلنشأ )هو( العقل، الذي يوجد عىل  وعرف العقل املنشــأ أو املكوَّ
نحو ما ويوجد يف حلظة معّينة. وعندما نتكّلم عىل هذا العقل املنشــأ بصيغة املفرد جيب أن 

))( حممد عابد اجلابري " تكوين العقل العريب" ص )7)( مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة العارشة 
009)م

))(أندريه الالند )بالفرنسية: )André Lalande( فيلسوف فرنيس )876)-963)( ولد يف دجيون، ودرس 
يف عــدة مدارس ريفية، إىل أن انتقل إىل مدرســة أنري الرابع، فدار املعلمــني العليا ما بني 883) و 
888). نال شــهادة يف الفلســفة عام 888)، وشــهادة الدكتوراه يف اآلداب عام 899). ويف سنة 
909) صار أســتاذًا مساعدًا يف الفلســفة بالسوربون، وأســتاذ كريس عام 8)9)، ثم عمل أستاذًا 
باجلامعة املرصية. خترج عىل يديه الفوج األول من طالب قســم الفلســفة. َألف  "املعجم الفلسفي" 

املعروف بمعجم الالند.
)3( الالند، أندريه، " العقل واملعايري"، ترمجة نظمي لوقا، اهليئة املرصية للكتاب، القاهرة، 979)، ص 

.)95(
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ُيفهــم من ذلك أّن األمر يتعلق هبذا العقل يف حضارتنــا ويف عرصنا. وإذا أردنا أن نكون 
غاية يف الدقة وجَب علينا أن نقول: يف مهنتنا، ألّن هذا العقل ليَس هو متامًا لدى الرسامني 
ولدى العلامء؛ بل وال لدى الفيزيائيني واملشــتغلني بعلم احلياة. وعند االنتقال من بيئة إىل 
أخــرى نضطر  يف كثري من األحيان، إىل تفســري أو إثبات ما هو جــيّل يف غري تلك احلالة 
بنفسه. ولكّن هذا العقل، عىل ما هو عليه يف كّل حلظة، له سمتان عظيمتا األمهية: فهو من 
جهة يؤّكد متاســك اجلامعة )املتفاوتة احلجم( التي تنتسب إليه، ولكنّه يؤكد هذا التامسك 
بطريقة خمتلفة متامًا عن الطريقة التي تنجم عن "تقســيم العمــل االجتامعي"؛ بل مضادة 

هلا«))(.

فالعقل يتأثر ويؤثر، منتج ومستهلك يف نفس الوقت مفيد ومستفيد، ومن هذه الثنائية 
انطلق الالند ومن بعده اجلابري ليســتفيَض يف طبيعة العقــل املؤثر بامذا تأثر. ويف العقل 
املفيد ممن استفاد والعكس. ورسحته استنتاجاته إىل مناطق جيدة ومناطق حمل نقاش وأخٍذ 
ورٍد، وأخرى مل حيالفه احلــظ فيها، فكانت نقاط متاس بينه وبني باقي املحققني، كالقطيعة 
مع الرتاث، واإليدلوجيا احلديثية التي جعلها طرابييش أرضية جيدة يمكن الوقوف عليها 

إليضاح طبيعة استقالة العقل يف اإلسالم.

"مل يتحّدث الالند عن عقٍل فرنــيس أو أورويب أو رشقي أو غري ذلك؛ بل حتدث عن 

بداهة سديدة وملكة للحكم والتقدير متســاوية لدى البرش. حتدث عن منتجات العقل؛ 
بل عن منتجات عقول األفراد حني تصــري ثقافة عاّمة )وطنية أو قومية( وحضارة معّينة، 
أوربيــة أو صينية أو عربية، من خالل التواصل والتفاعل والتبادل والتداول، وعّد الثقافة 
أو احلضارة أو العقل املنشأ عاماًل من عوامل متاسك اجلامعة )املتفاوتة احلجم(، يعمل عىل 

))( الالند، أندريه، " العقل واملعايري "، ترمجة نظمي لوقا، اهليئة املرصية للكتاب، القاهرة، 979)، ص 
.)4(
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نحو خمتلف عن التقســيم االجتامعي للعمل، وعىل نحو خمتلف عامَّ ُيسمى التبنني الطبقي 
والرصاع الطبقي؛ ألن ميزة أّي ثقافة هي عمومّيتها، كلّيتها وشموهلا، وانفتاحها عىل سائر 
الثقافات، واملشاركة يف الثقافة اإلنسانية العامة. تصنيف الثقافة يف ثقافة برجوازية وثقافة 
بروليتارية، عىل ســبيل املثال، هــراء حمض، وتصنيف اجلابري هــراء مضاعف، ينّم عن 

عنرصية فّجة.

العقل قــّوة عظيمة للعمل تتبّدى آثارها يف عمل الــزارع والصانع والتاجر واألديب 
والفنــان والكاتب والباحث والفيلســوف... ويف خمرجات أعامهلــم ونتائجها. ويتجىلَّ 
أيضــًا يف العمل اجلامعي واحلــركات االجتامعية، فيحّدد مصريهــا. نريد أن نقول العقل 
قّوة حمايثة))( لإلنســان، الفرد، ال تنفصل عن سائر ملكاته واستعداداته األخرى، وال عن 
أحاسيسه ومشاعره وعواطفه وســلوكه ومعامالته، وال عن ذاكرته وخياله، بخالف كّل 
ما يوحي بعقل جمرد، وعقل مفاِرق، أو »عقــل كيل«، يرشق يف العقول الفردية أو يفيض 

عليها.

ن« وضعًا، عىل هــواه، واختزله يف الرتاِث »العريب  لقد وضع اجلابــري »العقل املكوَّ
اإلســالمي«، الذي »تكون يف عرص التدوين«، وحتول إىل »بنية« ثابتة، ليخلص من هذين 

)الوضع واالختزال( إىل رضورة تدشني »عرص تدوين جديد«. 

فاملوضــوع، إذًا، هو تصور اجلابري للرتاث العريب اإلســالمي عــىل أّنه ماٍض يؤّطر 
احلــارض، وقوقعة جيب جعُلهــا قميصًا، ال الرتاث ذاته كام هــو يف الواقع املعيش. مع أّن 
ن »متكن من إنشاء لوحة بني عنارصها الزمان واملكان  التحوالت التي تطرأ عىل العقل املكوَّ
ووقائع وعلل وحقيقة وخطأ، منها )مجيعًا( يســهل استخراج قائمة من قوائم املعقوالت 

))(املحايثة بمعناها الفلســفي ما ساقه قاموس ال الند: "  كل ما هو موجود يف كيان ما بشكل ثابت وقار، 
وتعني من زاوية ديناميكية كل ما يصدر عن كائن ما تعبريًا عن طبيعته األصلية ".
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ن... هي  والبدهيــات التي يثبِّت منها عقلنا احلايل، بارتداد مقلــق. فصريورُة العقل املكوَّ
حتــوالٌت يمكن حتديد اجتاهها فقط، ومن َثمَّ فإن ســيادة اجتاه بعينه أو تفوقه قد ترّبر قول 
من يعتقدون، وإن طبقوا اعتقادهم تطبيقًا سيئًا، بوجود سمة ثابتة ومطلقة للعقل: عندئٍذ 
تنتمي هذه السمة ال إىل القائمة احلالية للمقوالت واملبادئ العقلية؛ بل إىل االجتاه )التوجه( 

املستمّر الذي يوعز هبذه القائمة ويقيس نجاحها« ))(.

وبحسب جورج طرابييش، فإن اجلابري عمد إىل تشطري العقل العريب وتصنيفه ثالثة 
أصناف، أحدها بياين واآلخر برهاين والثالث عرفاين، أو عقل مستقيل ))(.)3(

يف كتابــه "رد افرتاءات اجلابري عن القرآن الكريم" هــدم الدكتور حممد عامرة املعبد 
الذي شــاده اجلابري وتالميذه من بعــده فقاد يف 00) صفحة مــن كتابه ردا عىل جممل 

األفكار والرؤى التي توصل إليها الدكتور اجلابري يف أطروحته الرباعية وأتباعها.

وتركزت تعقيبات عامرة عىل اجلابري يف أربع حمطات فصلية منها وموقف اجلابري من 
الرتاث الذي اجتهت دعوته بجالء إىل ما أســامه )جتاوز الرتاث( يف إشارة منه إىل ركن كل 
ما أنتجه العقل يف املايض من علوم، وجعل العقل مطلقا يتحرك من جديد وهو ما أســامه 
عامرة )القطيعة مع الرتاث( وهي قطيعة علمية فكرية مل تتورط فيه احلداثة الغربية نفسها.

وكانت جممل إشارات اجلابري إىل رحلة جتاوز الرتاث تقوم عىل فلسفات خمتلفة عىل 
رأسها فلســفات )فرويد وباشالر وألتوســري وفوكو(، تقوم عىل حتليل الرتاث وتفكيك 

ثوابته.

))( الالند، أندريه، " العقل واملعايري"، ترمجة نظمي لوقا، اهليئة املرصية للكتاب، القاهرة، 979)، 
ص)7)(.

))( راجع/ي: طرابييش، جورج، نقد نقد العقل العريب، نظرية العقل، دار الساقي، بريوت، 996)، 
ص)9) – 0)(.

)3( جاد اجلباعي " مفهوم العقل عند الالند وصداه عند اجلابري" مقالة عىل الشبكة العاملية.
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وهــْي ذاُت الدعوِة التي يقود زمامها كثريون من دعاة احلداثة املعارصة عىل رأســهم 
تلميذه طرابييش))(.

ويشري لؤي صايف يف " إعامل العقل" إىل اخللِل اخلطرِي الذي ترسَب إىل تلَك الكتابات 
وشكل مصدر تغذية ثقافية هلا "يتمثُل يف تبنيها قصًدا أو دون قصد ألحكام عقلية مكتسبة 
عن جتربة تارخيية لثقافة مغايرة، وتعميتها للدور الذي لعبه الوحي يف تشكيل العقل املنهجي 
العلمي، أو جتاهلها مجلة وتفصيال، لذلك يطالعنا حسن حنفي يف كتابه "الرتاث والتجديد" 
بتأكيــد يرص عليه عرب كتاباته مفاده أن العقل وحده هو املرجع يف احلكم عىل الرتاث الذي 
تؤول إليه مهمة تأسيس ثقافة جديدة وفكر جديد " مهمة الرتاث والتحرر من السلطة بكل 
أنواعها، سلطة املايض، سلطة املوروث، فال سلطاَن للعقل، وال سلطة إال لرضورة الواقع 
الذي نعيش فيه، وحتريروجداننا  املعارص من اخلوف والرهبة والطاعة للسلطة سواء كانت 
سلطة املوروث أو سطلة املنقول، سواء كانت سلطة التقاليد أم السلطة السياسية." ))( فإذا 
سألنا أي عقل هذا الذي ننطلق منه لنقد الرتاث وما حمتواه ومضمونه، نجد أن حنفي يعتمد 
العقل الوضعي الرافض ملصدرية الوحي واملرص عىل اختزال احلقيقة وحرصها يف املجال 
احلــيس. لذلك يدعو حنفي إىل تطهري اللغة العقلية مــن ألفاظ "اهلل، اجلنة، النار، اآلخرة، 
احلســاب، العقاب، الرصاط، امليزان، احلوض" ألهنا "ألفاظ قطعية رصفة ال يمكن للعقل 
أن يتعامل معها دون فهم أو تفســري أو تأويل")3( وألن األلفاظ السابقة ال ختضع مبارشة 
للحس واملشاهدة والتجربة، فإن حنفي يدعو إىل استبداهلا بألفاظ "يفهمها الناس بال رشح 
أو تعليق أو سؤال أو استفسار مثل ألفاظ، العمل، احلرية، الشورى، الطبيعة، العقل")4(بل 
يذهب حنفي إىل أبعد من اســتبعاد املفاهيم واملعاين املتعالية عن التجربة احلســية، فيدعو 

))( حممد عامرة  "رد افرتاءات اجلابري عىل القرآن الكريم" ص )))( طبع دار السالم.
))( حسن حنفي "الرتاث والتجديد" ص )45( مطبعة التنوير 980)م.

)3( حسن حنفي " الرتاث والتجديد" ص )03)( مطبعة التنوير 980)م.
)4( حسن حنفي "الرتاث والتجديد" ص )03)( مطبعة التنوير 980)م.
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إىل تغييب األعىل ذاته، بدعوى أن "علــامء أصول الدين عندما يتحدثون عن اهلل، اهلل ذاته 
وصفاته وأفعاله فإهنم يف احلقيقة يتحدثون عن اإلنســان الكامل، فكل ما وصفوه عىل أنه 
اهلل إن هو إال اإلنســان مكربا إىل أقى حدوده" ))( ومع إحالِل اإلنسان مكان اهلل وإعطاء 
العقل الوضعي الســلطة املطلقة لتوليد املعارف والعلــوم انطالقا من الواقع احليس تابًعا 

للواقع املحسوس، والوحي تابعا للعقل الوضعي املختزل. 

وهكذا تســتبعد الرؤية التوحيدية للوجود الثاوية يف الوحي، وتستبدل برؤية حلولية 
يعــاد من خالهلا بنــاء علم أصول الدين وذلــك باالنتقال " من العقــل إىل الطبيعة، من 
الروح إىل املادة، ومــن اهلل إىل العامل، ومن النفس إىل البدن، ومن وحدة العقيدة إىل وحدة 

السلوك"))(.

وتتضح من ذلك رؤية املدرســة احلداثية املعارصة التــي وضعها روادها والتي تقوم 
عىل مجلة خالصتها "تفنيد الوحي إثباتا للعقل" زعام أن الوحي أقال العقل ومل يرتك له أي 

مساحة يتحرك يف نطاقها.

مناطق ترسيح العقل:

تساءل الباحث الربيطاين "ولسون" يف كتابيه املعروفني " الالمنتمي" و "سقوط احلضارة" 
إىل أين يريد الغرب أن يصل باإلنسان؟ قال: لقد امتلكوا العامل. ثم ماذا بعد؟)3(.

هذا الترصيح العميق ليس وحيدا بل يشاركه حشد كبري من املثقفني والكتاب الغربيني 

))( حسن حنفي "الرتاث والتجديد" ص )08)( مطبعة التنوير 980)م.
))(حســن حنفي "الرتاث والتجديد" ص )45( مطبعة التنوير 980)م. وأنظر لؤي صايف" إعامل العقل" 

ص ))3 ـــ33( طبع دار الفكر.
)3(عامد الدين خليل )قالوا عن اإلسالم( ص )36( طبع الندوة العاملية للشباب اإلسالمي الطبعة األوىل 

)99)م
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الذين متردوا عىل ثقافة بلغت هبم شــوطا يف الطريق، وهم يريــدون أن يواصلوا الرحلة 
صوب املصري، فال تقدر معطياهتم الثقافية عىل منحهم املزيد.

ســيظل )العقل الغريب( تائًها حائرا طاملا مل يرُس عقله عىل شــواطئ آمنة، وستستمر 
عمليات البحــث والتنقيب جاريــة يف تضاريس عقله دون جدوى، طاملا وقد اســتبعد 
الوحي من مصادر معرفته اإلنســانية، وســتبقى معرفته تضطرب وتتأرجح بأسئلة تائهة 
حائــرة، فعامل الغيب ال إمكان للعقل أن يرسح فيه وينقب، نظرا ملحدوديته يف هذه املنطقة 

املجهولة.

يشــري املفكر العراقي عامد الدين خليل إىل أن اإلنســان بطبيعة تركيبه ذي النزوع إىل 
املاورائيات يريد أن يتجاوز العامل إىل الكــون، جريا من املادية إىل الغيب، والطبيعة إىل ما 
وراءها، والســلطة إىل احلرية، إنه يريد أن يكرس األسوار، وينطلق بحثا عن اإلله املفقود. 
بعبــارة أخرى إهنم يريدون العقيــدة التي تلبي نزوعهم إىل الطمــوح، وإن املرء ليلمس 
بوضوح هذا التوجه صوب العقيدة الشــمولية املتوازنة يف معظم املؤلفات الغربية، والتي 
حاول أصحاهبا أن يعاجلوا أزمة الوجــود الثقايف الغريب عىل ضوء املصري املقفل والدرب 

املسدود))(.

يعتمــد العقل الغريب اليــوم   كليا عىل النظريات املعرفيــة البحتة التي أصبح يرضب 
بعضها بعضا، وينقض بعضها بعضا، فجعلته تائها مشــتتا يصل بنفســه إىل مشانق فكرية 
أليمة، وحرية موحشــة، وأحيانا يعود من جديد من حيث بدأ، وهذا ما شكا منه كثري من 
مفكرهيم وعلامئهم. ويعود ذلك إىل أهنم يودون أن يرسح العقل يف عامل ال يستطيع اقتحامه 
مهام بلغ من املعارف اإلنســانية يف عامل الشــهادة، ولن يصل إىل نتيجة واضحة جتعله هيدأ 

))( عامد الدين خليل )قالوا عن اإلسالم( ص )36( طبع الندوة العاملية للشباب اإلسالمي الطبعة األوىل 
)99)م.
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وهيتدي ويســتقر مامل تكن معارفه يكمل بعضها بعضا يف العاملني عامل الغيب والشــهادة، 
وتســري وفق قوانني ثابتة تســتمد من مصدر إهلي كالوحي الذي مل يكن مصدرا للمعرفة 
قط ضمن مصادرهم املعرفية مما أحلق بعقلهم رضًرا بالِغا وجعله يرتدى يف حفر ســحيقة 

مظلمة.

واإلســالم برؤيته الواضحة قد جعل الوحي اإلهلي ابتداء مصدرا أساســيا للمعرفة 
اإلنســانية جيب عىل اإلنسان استكامل إيامنه به واالعتامد عىل هذا املصدر اإلهلي القادم من 
عند اهلل تعاىل يف كثري من معارفه وعلومه، خصوصا يف عامل الغيب ليســتقر عقله ويستقيم 

تصوره، ويستدل بعامل الشهادة عىل عامل الغيب.

لقــد قرر القرآن الكريم ابتــداء أن املعرفة البرشية تابعــة للحديث عن العلم اإلهلي 
وتســاءل يب ې ې ې ىى ىب   ]البقرة: 40) [ وأعلنِت املالئكة عجزها املطلق يب ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎڈ ىب ]البقرة: )3[. إن املعرفة بالكون واإلنســان ابتداء هي من عند اهلل تعاىل وما 

قاله اهلل تعاىل هو الصواب املطلق الذي ال شك فيه.

والوحي خيتلف يف رســمه لصورة املعرفة التي يريد أن يفهمها اإلنساُن بام يعود عليه 
بالنفع والفائدة بعيدا عن تلك السفســطائيات والفلسفات التي أغرق فيها الفالسفة فلم 
جينــوا منها إال اجلــدل دون حتقيق أي فائدة تذكر فأوغلوا يف بحــوٍث ال طاقَة للعقل هبا، 
ووقعوا يف مطباٍت فكرية عنيفة أوصلتهــم للتيه واالضطراب. فحرصت غاياهتا يف تلك 
البحوث عن ماهياِت األشــياء دوَن نظٍر إىل فوائدها التطبيقية وآثارها فلم تعط اإلنســان 

سوى " فكرة جافة ترتسم يف صورة جامدة" كام عرب عنها كثري من املفكرين.

إن الصورة التي قدمها القرآن الكريم لألشــياء وابتعاده عن اإلغراق يف تفاصيل ال 
قيمَة هلا إنــام أراد أن يقدم أنموذجا فعليا تطبيقيا للمعرفة التي جيب أن هيتم هبا اإلنســان 
فينشغل بام يعود عليه بالنفع والفائدة واألثر بعيدا عن القضايا واملسائل التي لن جيني منها 

شيئا مفيدا مثمرا.
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ولقد كان العرض القرآين للكثري من القضايا بمنتهى املوضوعية وســلَط الضوء عىل 
الدليل والربهان العلمــي والعقيل، بل وأعطى العقل البرشي جماال واســعا للتحقق من 
ذلك بنفسه ليصل إىل درجة االقتناع، غري متجاهل لعقله والنتائج التي سيصل إليها حتى 

يتفاعل معها يف حياته.

وقــد أملح بدر الدين الزركيش بطريقة ذكية إىل الصــورة اإلمجالية التي قدمها القرآن 
الكريــم للمعرفة وأســلوبه يف تقديمها فقال: " وما من داللة وتقســيم وحتديد يشء من 
كليــات املعلومات العقلية والســمعية إال وكتاب اهلل قد نطق به، لكــن أورده عىل عادة 

العرب، دون دقائق أحكام املتكلمني."))(. 

التنقيب اإلسالمي للعثور عىل العقل:

عند التنقيب يف القرآن الكريم عن البنية اللغوية للعقل وســياقات وروده فيه مل أعثر 
عــىل أية إدانة قرآنية وجهها الوحي اإلهلي للعقل تســتدعي التوجس منه بل عىل العكس 
كان القرآن الكريــم هو الكتاب اإلهلي الوحيــد الذي أعطى العقــل دورا بارزا اهتامما 
ومتجيدا منقطع النظري يف الكتب الســاموية من قبله، وحث عىل إعامله وتوظيف قدراته يف 

استخراج سنن الكون والنهي عن تعطيله.

فلم يكن "الالند" وال غريه.. هو الشخص املبتدئ يف تعريف العقل بآثاره ونتائجه، بل 
عند البحث اجليد يف التاريخ اإلسالمي والتنقيب يف حمطاته نعثر عىل أن العلامء والباحثني 
يف تلك العصور كان هلم دور كبري يف الرتكيز عىل النتيجة بعيدا عن مناهج الفالســفة التي 
ركزت يف البحث عن كتلة العقل وجوهره يف جســم اإلنسان وأين تكمن بالتحديد، دون 
الوصول إىل نتيجة حاســمة، واســتمر الرصاع الذي قاده كثري من الفالسفة وغريهم يف 

))( الربهان للزركيش. ))/4)(.
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حتديــد ماهية العقل إىل يومنا هذا. حتى عمدت كثري من املركز العلمية املختصة للحديث 
عن القدرات العقلية ونتائجها للخروج من هذا الرصاع الفلسفي العقيم.

التصور الذي أبداه القرآن الكريم ابتداء يف حديثه عن العقل وكذا مشاركات العلامء 
البحثيــة كان تركيزا عــىل النتائج واألثار التي تدل عىل وجوده واحرتام اإلســالم له، بل 
وذهب اجلرد الفهريس إىل تنويع األســاليب املســتخدمة يف إعامله وترسحيه يف هذا الكون 
الفســيح وإطالق قدراته بانضباط مثمر بعيدا عن الفوىض واملجهول التي يود طرابييش 

وزمالؤه الذهاب إليها.

العقل؟ ما 

ُل وإدراُك العلوم، ومل يلتفتوا إىل  ذهب كثري من علامئنــا يف تعريف العقل إىل أنه التعقُّ
إثبات ماهية العقل، وآلته التي يعقل هبا اإلنســان، بل عــدوا العقل هو ذات العلوم، ومل 
يعمم بعضهم يف ذلك كل علم، بل جعلوه يف حدود العلوم البدهية التي يدركها كل أحد، 
فقالوا: »العقل: مناط التكليف« ))(، و »العلم ببعض الرضوريات« ))(، فال يكون تكليٌف 
باإليامن إال بوجود العقل، أو بوجود تلك العلوم التي ُتوِصُل إىل إدراك احلقائق اإليامنية.

والذي اختاره عدد من العلامء يف تعريف العقل هو أن يقال: »العقُل يقُع باالســتعامِل عىل 
أربعــة معاٍن: الغريزة املدركــة، والعلوم الرضورية، والعلــوم النظرية، والعمل بمقتىض 

العلم«)3(.

))( كتــاب املواقف، ) / 86، لعضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي، حتقيق: د. عبد الرمحن عمرية، دار 
اجليل، بريوت، ط)، 997)م. وذكر اإلمجاع عىل ذلك من أهل امللة.

))( وهو قول اإلمام أيب احلسن األشعري، املواقف: ) / 86.
)3( إحياء علوم الدين أليب حامد بن حممد الغزايل )/85-86، وجمموع فتاوى ابن تيمية 87/9)، 305، 
6)/336، ودرء تعارض العقــل والنقل)/89 واملســودة ص:558-559، والذريعة إىل مكارم 

الرشيعة للراغب األصفهاين ص:93 والفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي )/0).
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األول: الغريزة التي يف اإلنســان، فبها يعلم ويعقل، وهي فيه كقوة البرص يف العني، 
والذوق يف اللسان، فهي رشط يف املعقوالت واملعلومات، وهي مناط التكليف، وهبا يمتاز 
اإلنســان عن ســائر احليوان، يقول ابن تيمية:" الغريزة التي يعقل هبا اإلنسان، وهذه مما 
تتنوع يف وجودها، والسلف واألئمة متفقون عىل إثبات هذه" ))( ويقول أيضا: "هو غريزة 
يف النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البرص التي يف العني"))(، وبه قال اإلمام أمحد بن حنبل)3(.

الثــاين: العلوم الرضورية أو البدهييات العقلية: وهــي التي يتفق عليها مجيع العقالء 
كالعلــم بأن الكل أكرب من اجلزء إىل غريها من البدهييــات، وهي علوم ال حتتاج إىل دليل 
إلقرارها وغري مكتســبة، ولو لزم كوهنــا حتتاج لربهان ألفىض ذلك إىل التسلســل وهو 

حمال)4(.

يقول ابن تيمية يف تعريفه للمعنى الثاين للعقل: "علوم رضورية يفرق هبا بني املجنون 
الذي رفع القلم عنه، وبني العاقل الذي جرى عليه العقل، فهو مناط التكليف")5(.

الثالــث: العلوم النظرية: وهــي التي حتصل بالنظر واالســتدالل، وتفاوت الناس 
وتفاضلهم فيها، أمــر جيّل وواقع، وهي التي "تدعو اإلنســان إىل فعل ما ينفعه وترك ما 

يرضه".

))( بغية املرتاد البن تيمية ص 60)-63).
))( درء التعارض بني العقل والنقل لشيخ اإلسالم ابن تيمية )89/)(.

)3( العقيدة بني السلف واملتكلمني - حسن بن حممد شبانة ص) 47(.
)4(أشار الفيلسوف اليوناين أرسطو هلذا املعنى حيث قال: )للمبادئ األوىل خصلتان، األوىل عدم احتياجها 
إىل اإلثبــات بالدليل، والثانية كوهنا معلومة بيقني أعىل من مجيع النتائج التي يمكن أن ُتســتنتج منها( 

ويقول أيضا: )لو احتاجت كل معرفة إىل برهان الستحال العلم(.
)5( درء التعارض بني العقل والنقل لشيخ اإلسالم ابن تيمية )89/)(.

89
   التنقيب عن العقل

89



الرابــع: األعامل التــي تكون بموجب العلــم، وهلذا قال األصمعــي ))(: "العقل: 
اإلمساك عن القبيح، وقرص النفس وحبسها عىل احلسن" ))( وقيل لرجل وصف نرصانيًّا 

د  اهلل وعمل بطاعته")3(، وقال أصحاب الناريب ەئ      ەئ     وئ  بالعقل: "مه، إنام العاقل من وحَّ
وئ       ۇئ  ۇئ ۆئ           ۆئ ۈئ ۈئ      ېئ ىب ]امللك[ وكان للحارث املحاسبي )4( حماوالت عديدة 
يف تعريف العقل وحتقيق معناه فقد ألَّف كتاًبا سامه: "مائية العقل ومعناه واختالف الناس 

فيه")5(، بنيِّ فيه معنى العقل عنده، وينتقد معاين العقل عند بعض َمن سبقه.

حيث بني أن للعقل عند العلامء ثالثَة معاٍن:

اولهااولها  أن العقل غريزة.

ثانيها ثانيها   أن العقل فهم.

ثالثهاثالثها  أن العقل بصرية.

د أن: »العقل غريزة« سابقا ابن تيميه وغريه من املتأخرين حيث يقول: "فالعقل  ويؤكِّ
غريزة جعلها اهلل -عز وجل-يف املمتحنني من عباده" )6(.

))( أبو سعيد عبد امللك بن ُقريب بن عبد امللك بن عيل بن أصمع وإليه نسبُته من قبيلة باهلة القيسية. راوية 
ثقة صدوق، وإمام يف اللغة والغريب واألخبار وامُلَلح. "سري أعالم النبالء" )0)/76)(.

))( انظر كتاب "املخصص" اليب احلسن عيل ابن اسامعيل العروف بابن سيده ))/6)(.
)3( انظر الذريعة لألصفهاين ص96.

)4(احلارث بن أســد املحاســبي، أبو عبداهلل، ُولِد ونشــأ يف البرصة ســنة 65)هـ، وكان عامًلا باألصول 
واملعامالت والوعظ، وله تصانيف يف الزهد والرد عىل املعتزلة وغريهم، وقد أثر كثرًيا يف علامء عرصه 
يف بغداد، من مؤلفاته: رســالة املسرتشدين، وماهية العقل ومعناه، والتوهم، وآداب النفوس، وكتب 
أخرى كثرية، ورد يف تاريخ بغداد أن احلارث تكلَّم يف يشء من الكالم فهجره أمحد بن حنبل، فاختفى 

يف دار ببغداد، وتويف فيها سنة 43)هـ؛ انظر )األعالم( للزركيل.
)5( طبع دار الكندي، دار الفكر بريوت حتقيق حسن القوتيل. الطبعة الثانية 398)هـ.

)6( العقل وفهم القرآن، للمحاسبي ص) 03)(.
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وقال: "فهو غريزة ال يعرف إال بفعاله يف القلب واجلوارح، ال يقدر أحٌد أن يصَفه يف 
نفسه وال يف غريه بغري أفعاله"))(.

وهذا الرأي الذي ذهب إليه املحاسبي هو قول معظم السلف ))( وبه قال اإلمام أمحد 
بن حنبل كام ســبق ذكره، وأمحد هو ممن عارص املحاسبي، وهناك إضافة دقيقة للمحاسبي 
يف تعريف العقل ملا ســئل عن تعريفه فقال: "هو نور الغريزة، مع التجارب يزيد، ويقوى 

بالعلم وباحِلْلم")3(.

ويعارض املحاســبي أن يكون العقل هو البصرية حيث مــال إىل أن البصرية ظاهرة 
من ظواهر العقل، وليســت هي العقل ذاته قال: وكذلك قالــوا عن العقل: إنه البصرية، 
والبصرية ظاهرة عقلية، وليســت هي العقل؛ ألن البصرية هي فهم حقائق معاين البيان، 
وحتصــل بعد العقل عن اهلل -تعاىل-وبعد أن تعُظم معرفتــه بعظيم ُقْدرة اهلل وبقدر نعِمه 

وإحسانه )4(.

وارتىض تعريف املحاسبي السابق اإلمام اجلويني )478هـ( قال السبكي يف "طبقات 
م  الشافعية الكربى": "قال إمام احلرمني يف الربهان عند الكالم يف تعريف العقل: "وَما حوَّ
عليه َأَحٌد من علامئنا غري احلارث، فإنه قال: "العقل غريزة يتأتَّى هبا درك العلوم وليســت 
منها"، وقــد ارتىض اإلماُم كالَم احلارث هذا كام ترى، وقــال عقيبه: إنه صفة إذا ثبت هبا 
ماهتا من الرضوريات التي هي مســتند النظريات، وهي  ل إىل العلوم النظرية ومقدِّ التوصُّ
منــه بناء عىل أن العقل ليس بعلم(" )5(وذهب األصويل الكبري حجة اإلســالم أبو حامد 

))(الرد عىل املنطقيني البن تيمية، ص) 94(.
))(طبقات الشافعية للسبكي ))/)4(.

)3( العقل وفهم القرآن، للمحاسبي ص) 0))(.
)4( العقيدة بني السلف واملتكلمني - حسن بن حممد شبانة ص) 47(.

)5( طبقات الشافعية الكربى ))/08)(.
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الغــزايل يف كتابه إحياء علوم الدين إىل أن العقل يطلق عىل أربعة معاٍن وتلك املعاين الذي 
أوردها تتحدث عن العقل باعتبار نواجته وعوائده.

األولاألول  الوصف الذي ُيفاِرق اإلنســان به ســائَر البهائم، وهو الذي استعدَّ به 
لَقبول العلوم النظرية، وتدبري الصناعات اخلفية الفكرية، وهو الذي أراده 
احلارث بن أسد املحاســبي؛ حيث قال يف حدِّ العقل: إنه غريزة يتهيَّأ هبا 

إدراك العلوم النظرية.

الثاينالثاين  هي العلوم التي خترج إىل الوجود يف ذات الطفل املميِّز بجواز اجلائزات، 
واستحالة املستحيالت، كالعلم بأن االثنني أكثر من الواحد.

الثالثالثالث علوم تســتفاد من التجارب بمجاري األحوال، فــإن حنََّكْته التجارب،  
َبْته املذاهب يقال: إنــه عاقل يف العادة، وَمن ال يتصف هبذه الصفة،  وهذَّ

فيقال إنه غبي ُغْمر جاهل، فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عقاًل.

ويقمع  األمور،  عواقب  يعرف  أن  إىل  الغريزة  هذه  ة  قوَّ تنتهي  أن   P الرابعالرابع

ة  القوَّ العاجلة ويقهرها، فإذا حصلت هذه  ة  اللذَّ الداعية إىل  الشهوة 
ي صاحُبها عاقاًل من حيث إقدامه وإحجامه، بحسب ما يقتضيه  سمِّ
النظر يف العواقب، ال بحكم الشهوة العاجلة، وهذه أيًضا من خواصِّ 

.PP"اإلنسان التي هبا يتميز عن سائر احليوان

ومن كالم الغزايل الســابق يتضح أن هناك اجتاها لكثري مــن العلامء أن العقَل يعرف 
بمظاهره وآثاره وترصفات صاحبه، وهو ما أشــار إليه ابن اجلوزي يف كتابه "األذكياء" و 
"ذم اهلوى": "يعرف العقل بســكوتِه وسكونه ومراقبته للعواقب، وليس العقل حمسوًسا، 

وإنام يدل عليه ظاهُر قول العاقل وعمله".
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ويقــول: "إنام تتبنيَّ فضيلة اليشء يف ثمرته وفائدته، وقد عَرْفَت ثمرة العقل وفائدته، 
فإنه هو الذي دلَّ عىل اإلله، وأمر بطاعته وامتثال أوامره" ))(.

واملالحظ أن رأي احلارث املحاسبي - رمحه اهلل - هو األصل يف آراء هؤالء العلامء، وكلُّهم 
قد تأثر بــه، وكتابه "وماهية العقل ومعناه، واختالف الناس فيه" كان املرجع يف عرصه يف 

هذا املجال.

العقل يف السياق الداليل يف القرآن الكريم والسنة النبوية:

من خالل رصد مسحي للمواضع التي ذكر فيها العقل ومرادفاته يف القرآن الكريم، 
نجــد أن تعريفا للعقل يتشــكل يف القرآن الكريم من خالل ســياق تلك املواضع بحيث 
يتكشف لنا أن العقل فعل إنساين يامرسه اإلنسان يف مواضع متعددة، وهو نسبي متغري من 

شخص آلخر ويف الشخص نفسه يف مراحله العمرية ومواقفه املختلفة.

"يف القرآن الكريم ورد من مادة )ع ق ل( الفعل دون االســم، وجاءت صيغ الفعل 
)َعَقَل( يف املايض واملضارع: )عقلوه، نعقل، تعقلون، يعقلون، يعقلها( تسعا وأربعني مرة.

وبالنظر يف موارد اللفظ وصيغه نالحظ، أن أكثر املوارد جاء فيها اللفظ بصيغة احلض 
والتحريض: )أفال تعقلون(، وبصيغة النفــي )ال يعقلون(، وبعضها جاء بصيغة الرتجي 

)لعلكم تعقلون(، كام جاء الفعل بصيغة اإلثبات )لقوم يعقلون( ست مرات.

وأول ما يســتوقفنا يف اســتعامل القرآن الكريم للفظ العقــل وروده بالصيغ الفعلية 
دون االســمية، فال نجد يف القرآِن املصدر وال االسم )عقل(، وال اسم الفاعل )عاقل أو 
عاقلون( وال اسم املفعول )معقول(، ويمكن تفسري هذا األمر بأوجه من التفسري خمتلفة:

))( ابن اجلوزي: األذكياء، ص 0) - 5)، وذم اهلوى، ص )805(.
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منها: أن القرآن الكريم هبذا االســتعامل يلفت النظــر إىل مفهوم العقل بوصفه فعال 
إنســانيا يطلب إعامله يف عدد مــن القضايا العقدية والعلمية. وهذا أمر تؤكده ســياقات 
ورود الفعــل يف املواضع التي تشــري إىل اآليات التي جعلت وفصلــت "لقوم يعقلون" 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  :يبٱ 
ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چچىب]البقــرة[ ، كام تؤكده اآليات التي حضت عىل اســتعامل العقل للتوصل إىل 

حقيقة الدين وطبيعة النبوة،يب گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 
ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ  ہ       ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے 
ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ىب]يوســف[ ، وصفات اخلالق عز وجل:يب ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ ىب ]املؤمنون[ .

ومنها: أن عدم اســتعامل الصيغ االسمية ينفي عن العقل صفة الثبات وصفة املطلق 
التي ألصقها به الفالســفة حني اعتقدوا بــأن العقل جوهر، فالعقــل يف املنظور القرآين 
»فعل إنســاين نسبي ومتغري«، ومن ثم جاء نفي صفة العقل عن أصناف من الناس: كفارا 

ومرشكني ومنافقني وأهل كتاب:يب ٹ ڤ ڤ ڤ     ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ،يب  ]البقــرة[  ىب  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ 
پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ىب ]املائدة[. والعقل هبذا املعنى ال يدل عىل املعرفة 

النظرية، أو العلم املجرد عن العمل، وإنام يدل عىل العلم الذي يعمل به، ولذلك جاء ذكر 
العقل يف معرض احلض عىل مطابقة القول للعمل:يب ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھھ ھ ے ے ىب ]البقــرة[ ، ولذلك أيضا قال الكفار حني أدخلوا 
النــار: يب ائ ەئ      ەئ     وئ وئ       ۇئ  ۇئ ۆئ           ۆئ ۈئ ۈئ      ېئ ىب ]امللــك[ 0.وهذا يؤكد أن 
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العقل ليس جوهرا قائام بنفسه بل هو صفة عرضية وأمر يقوم بالعاقل، وهبذا املعنى جعل 
العقل رشطا يف التكليف.

واملالحظ أن القرآن الكريم وإن مل يســتعمل الصيغ االســمية للعقل، فقد استعمل 
ألفاظا تقاربه بصيغة االســم، ومنها لفظ: اللب الذي يــأيت مجعا غري مفرديب ٻ ٻ    ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ      ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ىب ]الرعــد[، ولفــظ: احِلجريب 
ٿ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ     پ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  ٱ      
ٿىب]الفجر[، وســمي العقل ِحْجرا ألنه ينهى صاحبه عــن الفعل القبيح، ولفُظ: النُهى 

مجــع هُنية، وهو ما ينهى صاحبه عن القبائح: يب ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ ىب ]طه[.

ومن أهم ما يميــز مفهوم العقل يف القرآن الكريم، أنــه ملكة حملها القلب: يب ې 
ې ې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ     وئ وئ ۇئۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ          
ېئ ېئ ېئ     ىئ         ىئ ىئ ی ىب  ]احلج[ ، وقد يأيت القلب بمعنى العقل والعكس 

أيضا، ومن ذلك ما جاء يف ســياق وصف املنافقني:يب ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ       ۇ ۇ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يب   ، ]املنافقــون[  ىب  ٴۇ  ۈ  ۈ    ۆ  ۆ   

پ پ  ڀ ڀ ڀ ىب ]التوبة[ ))(

ومما ســبق يتجىل لنا أن ســياقات العقل يف القرآن الكريم تــدل عىل املقصود به، ومل 
يرد لفظ »عقل« يف القرآن الكريم عىل اإلطالق، وإنام جاء النظر العقيل بمعنى اســتخدام 
العقل يف التعقل؛ ألن العقل ليس له ماهية قائمة بذاته، إنام هو عمليات عقلية رصحت هبا 

اآليات الكريمة يف مواضع كثرية.

واأللفاظ التي ورد هبا العقل يف القرآِن الكريِم أمثال: )النُّهى، اللُّّب، القلُب، احِلجُر، 

))( فريدة زمرد، مقال )العقل يف القرآن الكريم( نرش يف ميثاق الرابطة املحمدية للعلامء يوم 3) - 0) – 009)م.
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الفكر( كّلها ألفاٌظ ُتفيُد معاين الّتدّبِر والفهِم والوعي واإلدراك وتعاطي األشــياء بفحص 
نتائجها والتبرص بمآالهتا كام ســيأيت توضيحه يف مباحث قادمة. وهو نفس املدلول الذي 
ــنِّة النّبوّية ففي ســنن النّسائي من حديِث ســهلَة بنت ُسهيل، ريض اهلل عنها،  ورد يف السُّ
قالت: "إّن َســاملِا َيْدُخُل َعَلْينَا َوَقْد َعَقَل َما َيْعِقُل الّرَجــاُل، وَعِلَم َما َيْعَلُم الّرَجاُل.." ))(، 
وما يف أيب داود من أّن عبد اهلل بن عمرو يعّلُم َمْن عقل من بنيه حديَث االســتعاذِة بكلامِت 
اهلل، وَمْن مل يعقل كتبُه فعلَّقه عليِه" ))(، وما يف صحيح البخاري من حديِث أيب سعيد عن 
ــنِّة بألفاِظ:  رســوِل اهلل، ملسو هيلع هللا ىلص، قال: "ما رأيُت من ناقصات عقل ودين" )3(، وورَد يف السُّ
الفقــِه والقلِب والبرص ..وكلُّ هــذه األلفاِظ تؤكد أن العقَل، يف الكتاِب والّســنِّة، » قّوُة 

اإلدراِك والفهِم والفقِه والتفكرِي السليم«.

تفعيل العقل وإعامله:

 تنوعت اســتخداماُت العقِل يف القرآِن الكريِم تنوًعا بديًعا ومقصوًدا يدل عىل اهتامم 
القرآن الكريم بالعقِل اهتامما بالغا نظرا لكونه مناَط التكليف وبه تتوجه احلياة، وتســتقيم 
وتنكشــف احلقائق وتتضح األباطيل والدعــوة إىل إحيائه وتفعليه دعــوة إلعادة إعامر 

األرض وتنشيط احلياة وإصالحها بأمر اهلل تعاىل كام ينبغي أن تكون.

إن القرآن الكريم هو الكتاب الســاموي الوحيد الذي أخذت آياته مساحات واسعة 
من احلديث عن العقل بألفاظ خمتلفة وطرق متنوعة، ودعا أتباعه إىل االهتامم بالعقل اهتامما 

بالغا مفيدا، عىل العكِس من الكتب الساموية األخرى التي ذهب طرابييش يقارن هبا.

))( سنن النسائي حديث رقم )70)3(.
))( سنن أيب داوود حديث رقم )3395(.

)3( صحيح البخاري )رقم 93)، 369)(.
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وتنكشــف لنا من خالل عملية اجلرد الفهريس حلديث القرآن الكريم والســنة عن 
العقــل وتفعيله صورة بانورامية واســعة، توضح لنا طبيعة العنايــة واملكانة التي أوالها 
القــرآن الكريــم للعقِل حيُث نزل القــرآن الكريم عىل أمة أمية ونبــي أمي؛ لريفع عنهم 
حجاب األمية، ويزيح رواسب اجلهل الذي تشــكل يف اجلزيرة العربية؛ ويعيُد العقل إىل 
منصته احلقيقية بعيدا عن التصورات اجلاهلية التي شــغلت مساحات واسعة منه وبعيدا 
عن األفكار التي زادته جهال ونتجت عــن جهله ترصفات جاهلية كثرية عمل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

عىل مكافحتها ومدامهة مواقعها بطريقة حضارية رائدة.

قال تعاىل: يب ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ               ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ىب ]اجلمعــة[ وســياق اآلية يوضح أن 

التالوة والتزكية والتعليم أدوات رفع أمية هذه األمة وبدوهنا تقبع األمة يف ضالل مبني. 

وعند الكشف الفهريس ملادة )ع ق ل ( يف القرآن الكريم نجد:  

وال  اساًم  َيِرْد  ومل  موضًعا،  وأربعني  تسعٍة  يف  الكريم  القرآن  يف  )العقل(  فِعُل  ورد 
مصدرا مطلًقا، وكل أفعال العقل تدلُّ عىل عملية اإلدراك والتفكري والفهم لدى اإلنسان، 

ويمكن حرص هذه األفعال بام ييل:

يف  موضًعا  وعرشين  أربٍع  يف  "تعقلون"  بصيغة  العقل  فعل  ورد  P اوالًاوالً
گ  گ  گ  گ      ک  زت  P:تعاىل قوله  منها  القرآن؛ 
ھ  ھ  ھ  ہ  زت  تعاىل:  وقوله  ]البقرة[،  Pرت ڳ  ڳ  ڳ 

ھ ے ے رت ]يوسف[.

تعاىل:  قوله  منها  موضًعا؛  وعرشين  اثننِي  يف  "يعقلون"  بصيغة  َوَوَرَد  ثانيًاثانيًا 
زتٹڄ   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ رت  ]البقرة[.
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زتہ ہ ہ  مرًة واحدة يف قوله تعاىل:  ثالثًاثالثًا وورد بصيغة "يعِقُلها" 
ھ ھ ھ رت ]العنكبوت[.

وورد بصيغة "نعقل" مرًة واحدة يف قوله تعاىل: زت ائ ەئ      ەئ     وئ وئ رابعًارابعًا
ۇئ  ۇئ ۆئ           ۆئ ۈئ ۈئ      ېئ رت ]امللك[.

ۇئ  وئ  وئ  تعاىل:زت  قوله  يف  واحدة  مرة  "عَقلوه"  بصيغة  وورد  خامساخامساًً 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ رت ]البقرة[.

إىل غري ذلك من احلديث عن العقل باعتبار عملياته، مثل التفكر، واالعتبار والتدبر 
هبا  يقوم  التي  والقدرات  األعامل  من  وغريها  والنظر  والتعلم،  والتذكر،  واالستنباط 
العقل ويامرسها ورد ذكرها يف القرآن الكريم، وكلها تدل عىل القيمة الكبرية التي حفل 
الكون  هذا  تفعليه يف  الكريم ورضورة  القرآن  العقل وعملياته ووظائفه يف  هبا موضوع 

الفسيح وتوظيفه بام يعود بالنفع عىل اإلنسان والكون واحلياة.

دعوة قرآنية لبيئة عقالنية منضبطة:

القرآن الكريم أخذت فيه العقالنية مكاًنا واسعا، فاهلل ال يزال يقيم الرباهني فيه، حتى 
يف مناقشات الرسل ألقوامهم التي سجلها القرآن ما برح يكشف لنا عن الرباهني واألدلة 
العقلية والعلمية ويدعو للنظر والتفكر والبحث واالكتشاف وكل ذلك يبني لنا تلك القيمة 
العلمية للعقل التي جعلت اإلنسان خملوقا مميزا عن غريه، كوعاء للعلم واملعرفة التي راح 
القرآن هبا يكرم اإلنســان ويصطفيه وهيديه سواء السبيل، وحيفظ العقل من مدارك اجلهل 

التي تنحط به وتفتك وجتعله ينحدر للحيوانية ويعيش بعيدا عن اإلفادة منه.
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إن خالصة ما اســتقرأناه من تلك املواضع القرآنية التي كشــفنا عن طرف منها فيام 
سبق، يوضح أن القرآن نسيج  مفاهيمي  خاص  بامتياز، فهو ما أنزل إال لتصحيح مفاهيم 
اإلنســان ونظرته إىل حقائق الوجود وهي اهلل واإلنســان والطبيعة والغيب، وهلديه للتي 
هي أقوم يف فهمه هلذه احلقائق بوسائل وهبه اهلل إياها باعتبارها وسائل لإلدراك واملعرفة، 
ومن هذه الوسائل وظيفة التعقل، إذ ذهَب القرآن يفيُض يف رشِح النتائج ويرسد تفاصيل 
املآالت بعيــدا عن الغرق يف الدالالت املصطلحية والتقســيامت املعرفية التي أغرق فيها 

الفالسفة حتى خاضوا فيام ال فائدة منه والنتاج.

وعــدم ورود اجلذر)ع ق ل( بداللته اللغوية العامة، يف القرآن، يدل عىل أنه مصطلح 
يرمز إىل مفهوم خاص، وعرف حمدد، وعدم وروده اســام وال مصدرًا يدل عىل أنه مفهوم 
وظيفــي وفاعيل، وليس مفهوما ذاتيًا أو جوهريًا ، فالقرآن الكريم حينام حيض عىل التعقل 

يف مثل قوله تعــاىل: زت ڻ ڻ ڻ ۀ       ۀ ہہ ہ ہ   ھ ھ ھھ ے 
ے  ۓ رت ]األنعــام[، أو ينفي التعقل عن قوم معينني يف مثل قوله تعاىل: زت ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ رت ]احلجــرات[، أو حيــرص التعقل 

يف قــوم خمصوصني يف مثل قوله تعــاىل زت ں ں    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڭڭ  ۓ  ۓ    ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ رت] الرعــد[، فهو يعرض مفهوم العقل باعتباره 
وظيفة وصفة وفاعلية حممودة ومطلوبة يف القوم الراشــدين املهتدين ، ومسلوبة من القوم 
املعانديــن ، فهم ال يميزون بني حق وباطل، وال بني خري ورش، فاســتوت عندهم القيم، 
لذلك حجبت عنهم غاية الوجود واخللق، وهي عبادة اهلل تعاىل، وحجبت عنهم معرفته، 
بينام األصل يف اإلنســان أن يســخر وســائل اإلدراك التي وهبها اهلل إياه من سمع وبرص 
وفؤاد وتعقل وتفكر وتدبر... ليدرك العالقات الكامنة يف هذا الوجود، فهو خلق منسجم 
ومتناغم ومركب عىل أســباب ومسبََّبات وســنن مطردة  فمن عقل أي ربط بني احلقائق 
حقائق اخللق والغيب واآليــات املبثوثة يف الكون الريَب أنه هيتدي للحق الذي من أجله 
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خلق، فيعمر األرض ويســخر ما فيها لالستخالف فيها متناغام مع املخلوقات التي تسبُح 
اهلل كرها فيسبح  خالقه طوعا.

يقوُل العقاُد: "القرآَن الكريم ال يذُكُر العقَل إال يف مقام التعظيم، والتنبيِه إىل وجوب 
العمل به، والرجوع إليه، وال تأيت اإلشارُة إليه عارضًة وال ُمقَتَضبة يف سياِق اآلية، بل هي 
ر يف كل َمعرٍض  تــأيت يف كلِّ موضٍع من مواِضِعها مؤكدًة جازمة باللفــظ والداللة، وتكرَّ
مــن معارض األمر والنهي التي حيث فيها املؤمن عىل حتكيِم عقِله، أو ُيالم فيها املنِكُر عىل 
إمهال عقِله وَقبول احلَْجر عليه، وال يأيت تكراُر اإلشارة إىل العقل بمعنًى واحد من معانيه 
التي يرشحها النفســانيُّون من أصحاب العلوم احلديثة، بل هي تشــَمُل وظائَف اإلنسان 
ُد التفرقة بني هذه الوظائف واخلصائص  العقليــة عىل اختالِف أعامهِلا وخصائصها، وتتعمَّ
يف مواطِن اخِلطاب ومناســباته، فال ينحرِصُ خطاُب العقل يف العقل الوازع، وال يف العقل 
ادق، واحلُْكم الصحيح، بل يعم اخلطاُب يف  ل الصَّ املدرك، وال يف العقل الذي ُيناط به التأمُّ
هن اإلنساين من خاصٍة أو وظيفة، وهي كثرية؛ إذ هي  اآليات القرآنية كلَّ ما يتســع له الذِّ
ر الذي يتوىلَّ املوازنة  مجيًعا ما يمكن أن حُييَط به العقُل الوازع، والعقل امُلدِرك، والعقل امُلفكِّ

واحلُْكَم عىل املعاين واألشياء"))(.

يأخذ احلديث عــن العقل يف القرآن الكريم مكانة مرموقة جدا ويعتيل هضبة مرتفعة 
من بني املفردات القرآنية إذا ما جلأنا لصنع فهرســة دقيقة جلميع مفردات العقل ومشتقاته 

وعملياته العقلية وما يتعلق به.

ُر لفظة )العقل(، وما ارتبط هبا  ففي عرشات من اآليات القرآنية، بل مئات منها، تتكرَّ
ِمن ألفاِظ الِفقه والعلم والتفكري، فعىل سبيل املثال:

))( العقاد: التفكري فريضة إسالمية )5(.
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11   ) عقل ( ومشتقاهتا: )عَقلوه - تعقلون - تعقل ... إلخ(؛ ُذِكرت 48مرة.
ُذِكرت  ؛  إلخ(   ..... يعلمون   - يعلم   - )علم  ومشتقاهتا:    ) علم   (    22

866مرة.

ُذِكرت  ؛  .إلخ(  يفقهوه   - يفقهوا   - تفقه   - تفقهون   ( فقه( ومشتقاهتا:    33
0)مرة.

ُذِكرت  إلخ(؛   .... يتفكرون   - تتفكروا   - )فكر  ومشتقاهتا:  )فكر(     44
8)مرة.

55  )فكر( ومشتقاهتا: )فكر - تتفكروا - يتفكرون .... إلخ(؛ ُذِكرت 8)مرة.

66  )وعى( ومشتقاهتا: )تعيها - أوعى - واعية ... إلخ(؛ ُذِكرت 4 مرات.
وجممــوع هذه "املواد": ثالث وأربعون وألف لفظــة، وكلها تدوُر عىل تقدير القرآن 

للعقل والنَّظر والتفكري ))(.

إن اعتبــاَر العقل كلية من الكليات اخلمس التي تظافرت الرشائع عىل حفظها وعدم 
تعطيلها يوضح أن مقصد إصالح العقل بكل األدوات والوســائل املمكنة عىل رأســها 
العلم واملعرفة- كام رســمه القرآن الكريم- بات رضورة حتميــة إلعادة تأهيله وتفعليه 

للقيام بإصالح الكون واحلياة واإلنسان.

يقوُل العقاُد: "ليس القرآن كــام صوره بعض أعدائه كتابا يعيق النظر العقيل، ويدعو 
إىل التســليم اإليامين عىل الدوام، بل هو عىل العكس من ذلك إنه يدعو إىل التفكري العقيل 

ويقوم عليه.

))( املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم حممد فؤاد عبد الباقي. وانظر: مقام العقل يف القرآن الكريم. 
د جابر قميحة.
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وليــس ذلك باملقارنــة مع املناهج العقلية البرشية فحســب، بــل باملقارنة أيضا مع 
نة إىل العقل أو التمييز،  النزعات العقلية يف كتب األديان بمجرد إشارات رصحية أو ُمَضمَّ
حتى إن هذه اإلشارات يلمح منها أحيانا نوع من الزراية بالعقل، والتحذير منه ألنه مزلة 

العقائد"))(.

إن الدعــوات املتكررة يف القرآن الكريم التي تتناول العقل الذي حيلل ويســتخلص 
ويستنتج ويقارن دعوة رصحية واضحة إىل إجياد اإلنسان الذي يستخدم قدراته العقلية كاملة 
وبناء عقلية أكثر تطورا ونضجا فتكررت دعــوات القرآن بصيغ خمتلفة حتث عىل التفكري 
وتدعوا إليه زت ٹ ڤ رت ]الروم:4[. والدعوات إىل النظر الفاحص يف الكوِن والسري 
فيهزت ھ ھ رت ]األعراف: 85)[،  والدعوات إىل التدبرزت ک گرت]حممد:4)[،  

والدعوات إىل التفقــهزت ۉ ۉ ې رت ] األنعام [  والدعــوات إىل التذكر يبۇئۇئ 
ۆئ ۆئ    ۈئ ۈئ ېئ ىب   ]البقرة[ والعوة إىل التبرصيب ڃ چ چچىب]القصص[ 

والدعوات إىل االعتبار يب    ۅ ۉ ۉ ېىب ]احلرش[ .

وقد محــل القرآن عــىل مجهــرة املقلدين الذيــن يعطلــون عقوهلــم ويلغوهنا وال 
يســتعملوهنايبڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ىب ]األنفال[ ، إن 
هذه اآلية تكشــف عن أولئك البرش الذين يدبون عىل األرض ال يعرفون قيمة ما حيملوَن 
من عقل، ألغوا سمعهم، فكانوا صام، وألغوا ألسنتهم وأقواهلم وآراءهم، فكانوا بكام. إن 
ســياق اآلية دعوة الســتخدام العقل وإعامله والتمييز به، وهذا يمثل إعالء لقيمة العقل 

وحفظا ملكانته وفرز املجتمعات إىل عقالء وجمانني أو دواب كام سمتهم اآلية.

ىئ  مئ  حئ  جئ  اجلوامــعيب  هبــذه  تنتهــي  آيــات  وردت  مــا  وكثــريًا 
ٿ  ٿ  ،يب  البقــرة[   [ ىب  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  يب   ، يئجبىب]العنكبــوت[ 

))( التفكري فريضة إسالمية. عباس حممود العقاد دار النهضة القاهرة ص)3(.

102
ڀ ڀ ڀ ٺ                  



ٿ ٿىب]القصــص[ ، يب ىئ ی  ی     ی ی جئ ىب ]الزمــر[، يب ڻ ڻۀ 

ۀ ہہ ىب ]الذاريات[ .

ومل يقــف القرآن عند هذه احلدود، بل أمر بإحســان اســتعامل الســمع والبصـــر 
والعقل، ورسد أدوات وأســاليب هبا يصحح العقل ويســتيقن وتتضح له احلقائق وتلك 
األدوات بمثابة غربال لتصفيــة احلقائق ومتحيصها، منها التثبــت يف قبول احلقائق، قال 

ی  ی   ی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  يبوئ  تعــاىل:  اهلل 
یجئىب]اإلرساء[ ، أي: وال تتبــع ما ليــس لك به علم، بل تثبــت يف كل ما تقوله 
وتفعلــه. إن انتقال ذلك التحصيل والتمحيص إىل حيز املســئولية الفردية يضع الفرد يف 
زاوية حادة يكون منها حذرا مما يقول ويفعل ويكتب ينرش وما تســتقبله حواسه ويمتلئ 
بــه عقله، وذلك ضامنا حلامية العقل وحتصني املجتمع هبذا األمن الوقائي حفظا للعقل من 

اإلفراط والتفريط إذا ما عصفت به الشهوات وتناولته الشبهات.

ويتجــىلَّ يف هذه اآلية قواعد عامة يف أصول النظر العلمي، ومها املشــاهدة والتفكري 
فأمره باملشاهدة الصحيحة والتفكري الصحيح ليضمن جودة املدخالت الفكرية والعلمية 

وعند ضامن املدخالت تكون صحة وسالمة املخرجات.

ويف آيــة أخرى يصور مكانة العقل بعملية النظر العلمــي اهلادي الذي يقود لإليامن 
ويصحــح التصور، وهو نظر علمي يقوم عىل خمتــربات ومؤرشات ومعطيات وحمددات 
ويكلف وقتا طويال من البحث اهلادئ والســري الدقيق للوصــول إىل تلك احلقائق التي 
ذكرها القرآن وأشــار إىل طرف منها ودعا العقل أن يكمل املســار، وفتح هلا املســارات 

ليواصل املسري، قال تعاىل:يب ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ      ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ            ٴۇ ۋ ىب] الغاشية[.
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إن كمية تلك الدعوات بتلك الصيــغ املختلفة تدل عىل أن القرآن كتاب حيرتم العقل  
ويضعه يف موضعه املثايل الذي به يرتفع شأن اإلنسان، جيعل منه مناط التكليف، وموضع 
األهلية ويقــوم بتفعيل تلَك العمليات العقلية بطريقة صحيحة، بل إن احلديث عن العلم 
واملعرفــة يف القرآن الكريم ماهي إال دعوة إلعادة إعــامر العقل وبنائه بالعلم املفيد النافع 

ليحقق نتائجه املرضية.

 لقْد نّص "فرانسيس بيكون" عىل فكرة أّن اإلنسان لن يستطيع السيطرة عىل الطبيعة إال 
عن طريق اكتشافها بالعلم، ولكن لكي يفعل ذلك ينبغي أن خيضع هلا! بمعنى آخر: لكي 
نفهم القوانني التي تتحّكم بالطبيعة ينبغــي أن ندَع الطبيعة تتكّلم ال أْن نتكّلم بدالً عنها، 
هذا هو الدرس الكبري الذي وعته أوروبا بعدئٍذ واســتطاعت عن طريقه أن تفهم قوانني 

الطبيعة وتسيطر عىل العامل عن طريق التكنولوجيا املدنّية والعسكرّية"  ))(.

ومن هنا جاءت دعوات القرآن الكريم للعقل املنضبط أن يطلق العنان يف هذا الكون 
ويستخرج ما سخره اهلل له من أرسار وخفايا، هبا حيقق العمران ويقيم احلضارة، وأن النقل 
ال يقف أبدا يف طريق العقل فكالمها يسريان إىل هدف واحدا مامل يكن هناك خلل معريف يف 
أحدمها، خلل يف فهم داللة النقل أو ثبوته أو خلل يف النتائج التي توصل إليها العقل))( .

العقل بني )اإلمهال( و)اإلعامل(:

تتعاقب اآليات القرآنية يف تناغم وانســياب يؤكد الوشــائج احلميمية التي تربط بني 
مصدري الفالح اإلنساين )العقل والنص الرباين( فال تعارض وال تناقض، بل هو تطابق 

وانسجام وتكامل، فبأي منها بدأت قادك إىل األخر )3(.

))( "القرآن والعقل" أبو زيد املقرئ اإلدرييس. ط دار اإلدرييس املغرب )املقدمة(.
))(  انظر حتليــال جيدا لقضية الرصاع بني العقل والنقل وطبيعتــه يف "إعامل العقل" لؤي صايف ص)79( 

الفصل الثاين "إشكالية تعارض العقل والنقل". دار الفكر املعارص الطبعة األوىل 9)4) ــ998)م.
)3( "إعامل العقل" لؤي صايف مقدمة النارش ص )0)( دار الفكر املعارص الطبعة األوىل 9)4) ــ998)م.
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ال وجــود لتعارض بني العقل والنقل كام زعم بعضهم، فأغلقوا عىل العقل أســئلته 
احلائــرة بدعوى اصطدامهــا بالنقــل، وأوقفت حركــة االجتهاد الفقهــي بدعوى أن 
"بــاب االجتهاد قد ســد" ))( وتوقفت تفاســري القرآن الكريم بدعــوى االكتفاء بام دونه 
املتقدمون))(وغريذلك من األمور التي جعلت العقل مشلوال عن احلركة وصنعت حوله 
السالسل والقيود الفكرية التي كبلته عن االبتكار واالستنتاج واالستنباط، وفتحت شهية 
اجلابري وتلميذه طرابييش الستثامر مثل تلك الدعوات التي عربت عن خماوفها من إعامل 

العقل.
"إن اســتدعاء العقل يف الكثري من القضايا ظاهرة صحية تدل عىل أن ماكينته تعمل، 
كام أريد هلا، لكن جماهبة هذا االســتدعاء تومهنا أن العقل لن يصل إىل ما وصل إليه النقل 

الصحيح، وهنا يولد االنحراف ويف شوارع هذا الظن يشيخ. 
يف ستينيات القرن املايض صدر الكتاب الرائع للربوفيسور األصويل حممد الطاهر بن 
عاشــور والذي محل عنوان )أليس الصبح بقريب( )3( تناول فيه مؤلفه ظاهرة عقم العقل 

))( يف أوائل القرن الســادس ظهرت الدعوة إىل غلق باب االجتهاد ، وكان من أسباب ذلك : التعصب الذي 
ُوجد يف تلك العصــور ملذاهب األئمة ، حتى قال البعض باملنع من اخلــروج عن أقوال األئمة املدونة يف 
كتبهم وكتب أتباعهــم ، فأطلقوا تلك الدعوى )غلق باب االجتهاد( حتى يقطعوا الطريق أمام من جيتهد 
يف فهم النصوص ويســتنبط أحكامًا ختالف ما قاله األئمة السابقون .يقول الشيخ حممد سعيد الباين رمحه 
اهللَّ تعاىل عن دعوى ســد باب االجتهاد: "دعوى فارغة، وحجــة واهنة، أوهن من بيت العنكبوت؛ ألهنا 
غري مســتندة إىل دليل رشعي أو عقيل سوى التوارث" عمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق ص )6، وانظر: 

إرشاد الفحول ص 53)، أصول الفقه اإلسالمي، الزحييل ))/ 085)(، أصول األحكام ص) 363(.
ديد، وتنوير العقل اجلديد،  ))(يقول العالمة الطاهر بن عاشــور يف مقدمة تفسريه املســمى )حترير املعنى السَّ
من تفسري الكتاب املجيد( املعروف بالتحرير والتنوير: "فجعلت حّقًا عيلَّ أن أبدي يف تفسري القرآن ُنكتًا مل 
ين تارًة هلا وآونًة عليها، فإنِّ االقتصار عىل  أَر من ســبقني إليها، وأن أقَف موقف احلكم بني طوائف املفرسِّ

احلديث املعاد، تعطيٌل لفيض القرآن الذي ماله من َنفاد".
فه بنقد التعليم ومناهج  )3( "يعدُّ هذا الكتاب من أهم الكتب التي ُكتبت يف عرص ابن عاشــور، اعتنــى به مؤلِّ
التأليف الســائدة؛ فتكلَّم عن أوضاع التعليم وأسباب ضعفه، وأحوال البيئة الزيتونية ومبادرات إصالح 
التعليــم فيه، قال يف مقدمته: "قد كان َحدا يب حادي اآلمــال وأمىل عيلَّ ضمريي، من عام واحد وعرشين 
، الذي أشــعَرتني مدُة مزاولته،  وثالث مئة وألف، للتَّفكري يف طرق إصالح تعليمنا العريبِّ واإلســالميِّ
عوة إىل  متعلِّاًم ومعلِّاًم، بوافر حاجته إىل اإلصالِح الواســِع النِّطاق، فعقــدت العزَم عىل حترير كتاب يف الدَّ
رة،  ة متطوِّ ر التَّعليم، وعزاه إىل انعدام ُخطَّة تربويَّ ذلك وبيان أسبابه".بحث املؤلِّف يف كتابه أسباب تأخُّ

بية األصيلة. رات، والبعد عن الرتَّ بط للدروس واملقرَّ وإمهال الضَّ
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حيث الحظ أن عملية االجرتار جتتاح الكتب والبحوث وتســيطر عىل مساحات واسعة 
من العقول الكســىل التي ال متلك إنجابا فكريًا جديدًا ســوى ما يتم استنساخه من عقول 
أخرى. ودعا يف أثناء كتابه إىل رضورة االهتامم بالطالب وتشــجيعه عىل االبتكار، وحرية 
النَّقــد الصحيح يف التعليم؛ ألن القصَد من التعليم هــو إيصاُل العقول إىل درجة التفكري 

واالبتكار.

إن اســتدعاء أفكار املتقدمني ليس إال لدعم تفكري املرء وما توصل إليه وأنتجه عقله 
وإيضــاح مدى التوافق وتقارب الفهم.))( إال أنه يعشــش يف أذهاِن البعِض أن ســوقها 
الستقباهلا كمسلامت مقدسة ووقوف العقل أمامها يسمع ويطيع، ونسوا أن ُكاًل يؤخذ من 
أفكاره ويرتك إال الوحي الصحيح الثابت. وعند هذا الوحي تتجىل قدرتنا عىل اســتدعاء 
النص ونحت حروفه وعرصه واســتخراج مكنوناته، حينها متطــر اهلداية جنبات عقولنا 

وقلوبنــازت ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ  ڦ رت ]اإلرساء[ ومهمة تكســري األقفال املحكمة وفتح مغاليقها وإنارة 

أبصار البصائر مهمة عمالقة حتتاج منا إىل جهاد وجماهدة زت ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ رت] حممد[

وكم كان العالمة الطاهر ابن عاشــور ذكيا حني ملح تفيش هذه الظاهرة فكتب: "وإذا 
كان الرجل من الصاحلني وألف تأليفا أو أنشأ شعرا أدخلوا صالحه يف آثاره فعصموه من 
اخلطل وأعطوا شعره رتبَة االختياِر ولبسوا ملن ينقُد شيًئا من كالمه جلد النمر، وأحرضوا 
له سياَط الزجر، وهكذا كانوا يأخذوَن كالَم الصاحلنَي فيقضوَن به عىل العلم، وربام نزلوه 

منزلًة ما ال يقبل الطعن"))(.

))( يقول الطاهر بن عاشور يف مقدمة كتابه التحرير والتنوير: "ولقد رأيت النَّاس حول كالم األقَدمني أحَد 
رجلني: رجل معتكف فيام شــاَده األقدمون، وآخر آخــٌذ بمعوله يف هدم ما مضت عليه القرون، ويف 
تلك احلالتني رضٌر كثري، وهنالك حالٌة أخرى ينجرب هبا اجلناح الكســري، وهي أن نعِمَد إىل ما أشــاده 
به ونزيده وحاشــا أن ننقضه أو نبيده، علاًم بأنَّ غمــط فضلهم ُكْفراٌن للنعمة، وجحد  األقدمون فنهذِّ

ة" وسيأيت تفصيل هذه الرؤية يف مبحث قادم. مزايا سلفها ليس من مَحيد خصال األمَّ
))(أليس الصبح بقريب" حممد الطاهر بن عاشور ط: دار سحنون / دار السالم ص)40)(
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قاَد بدُر الديِن الزركيش ))( أواخر القرن الســابع ثورًة جتديديًة يف علم أصول الفقه، 
وخطب يف مقدمــة البحر املحيط حيدثنا عن مبادرته "وزدت يِف هذا الفن من املســائل ما 
ينيف عىل األلوف، وولدت من الغرائب غري املألوف، ورددت كل فرع إىل أصله وشــكٍل 

قد حيل بينه وبني شكله، وأتيت فيه بام مل أسبق إليه"))(.

وســبقه املفردون يف ذلك كالعبقري امللهم عبد امللــك اجلويني )3(الذي رضب عىل 
صدره عدة مرات يضمن عهدة اســتنتاجاته امللهمة، وينثر الثقة فيها ويرفع رأســه عاليا 
متكئا عىل تلــك االجتهادات التي أنجبها عقله إذا يقول: " فأعود وأقول: لســت أحاذر 
إثبــات حكم مل يدونه الفقهــاء، ومل يتعرض له العلامء، فإن معظــم مضمون هذا الكتاب 
نا لباب. ومتى انتهى مســاُق الكالم إىل أحكاٍم نظَّمها  نا يف كتاب، وال مضمَّ ال يلفــى ُمدوَّ
أقوام، أحلتها عىل أرباهبا وعزيتها إىل كتَّاهبا. ولكني ال أبتدع، وال أخرتع شيئا، بل أالحظ 

اه" )4(.  وضع الرشع، وأستثري معنى يناسب ما أراه وأحترَّ

ووقفت تلك االنتاجات احلرصية احلرة تغري رواد املدرســة التجديدية، كمدرســة 
الشاطبي، وابن تيمية، وابن القيم وغريهم أن يسريوا عىل ذات الطريق.

يف كالم بعضهم اليوم ما يوحي لك أن لديه مشــكلة يف العمليات العقلية العليا ولذا 
ترى يف كالمه ما يشــعرك بأن عقله بحاجة إىل إعادة تأهيل، وأنــه يعاين من إعاقة فكرية 

ْرَكيِشِّ املرصي، فقيه شافعي، أصويل وحمدث، له مؤلفات يف علوم كثرية.  ))( حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزَّ
ُولد يف القاهرة ســنة 745 هـ، وُتويف ســنة 794هـ، رحل إىل حلب وأخذ عن الشيخ شهاب الدين 
االذرعي وأخذ عن علامء حلب وسافر إىل دمشق وسمع احلديث من شيوخها. انظر طبقات الشافعية 

البن قايض شهبة، ج)، ص)83)(.
))( البحر املحيط ))/4(.

)3( سبقت ترمجته. 
)4( غياث األمم ص )66)(.
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متنعه من التفكري، وجتعله يعادي جتليات العقل اهلادية، ويقوم عليها بالنكري. وال أشنع من 
اجرتار الفكر الرديء وابتالعه من جديد ))(.

ومثــل تلك الدعوات املبتورة حــرص طرابييش عىل االســتناد عليها والبحث عن 
مواقف وحكايات تسند فكرته التي يروج هلا يف أثناء أبحاثه ومؤلفاته.

                             

                                     

            

))( ينظر كتابنا )االنحرفات الفكرية يف مسار التعليم الرشعي(.
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               الفصل الثالث  

  

           إقالة العقل وهتميشه يف ذهن الطرابييش





الثورة عىل الرتاث:
بني التصلب العقيل واهلالمية الفكرية:

تتجاذب ســاحتنا الفكرية منطقتان، كالمها شكلتا أزمة علمية فكرية أصابت العقل 
بالشــلل املعريف، وأقعدته عن ممارســة عملياته العليا، وأفقدته تركيزه عن عملية اإلنتاج 
ومواجهة األزمات التي تعيشــها أمة الشــهود احلضاري اليوم. وهاتان املنطقتان يمكن 
التعبــري عنهام بمنطقة )اجلمود( ومنطقة )اجلحــود( أو بتعبري لؤي صايف" التصلب العقيل 
واهلالمية الفكرية" "ولنقل توخيا للدقة أزمة عقلني، عقل تراثي انكفأ عىل ذاته، وفقد الصلة 

بموضوعه، وعقل وضعي انبتَّ من جذوره، وانفك عن فلكه"  ))(.

وتولَّد عىل جنبات هاتني املنطقتني انحراٌف حاٌد أودى بالعقل املسلم؛ فيسارية تدعوه 
للتجرد من تراثه والتخيل عن تلك الرتاكميــة املعرفية والرصيد العلمي املتني املدون عرب 
القرون، ليغدوا عارًيا يبدأ معارفه من املجهــول املضطرب، ويمينية تقول له: توقف عن 
املزيد يكفيك منتوج ما قد سبق. وتبقى كلتا الدعوتني هزيمة حضارية للعقل املسلم جتعلنا 

نعيد النظر يف كلتا الدعوتني ونتخذ مكانا جيدا بينهام.

دعوات القطيعة )تيار اجلحود(:  

النفر الذين تولوا كرب هذه الدعوة )القطيعة املعرفية مع الرتاث( مجلة من منســجمي 
الطرح احلداثي املعارص، منطلقني حتت تأثريات مطارق الطرح الفلسفي األورويب بدايات 
هذا القرن، منهم املفكر اللبناين د. حســني مروة )0)9) – 987)م( يف كتابه "النزعات 
املادية يف اإلسالم" واملفكر املرصي د. حسن حنفي )935) - ( يف كتابه "الرتاث والتجديد" 

))( إعامل العقل لؤي صايف ص )5)( دار الفكر املعارص الطبعة األوىل 9)4) ــ998)م.
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وكتابــه "من العقيدة إىل الثورة" رغم تردده يف بعض كتبــه، واجلزائري د. حممد أركون يف 
كتابه " تارخيية الفكر اإلســالمي" واملغريب د. حممد عابد اجلابري )936) – 0)0)م(  يف 
كتابه "نحن والرتاث" ومرشوعه املوســوعي "نقد العقل العــريب" وكذلك تلميذه جورج 
طرابييش)939)م - 6)0)م( يف كتابه )نقد نقد العقل العريب( و )من إســالم القرآن إىل 

إسالم احلديث(.  

كانت بواكري هذه الفكرة "القطيعة املعرفية" تفتقت ألول مرة وسط القرن العرشين يف 
أوروبا حيث طرح الفيلســوف الفرنيس )غاستون باشالر( ))( )884) – )96)( سؤاالً 
مفــاده. هل تتقدم العلوم بطريقة الفصل والقطع ما بني احلقائق العلمية القديمة واحلقائق 

العلمية اجلديدة؟ أم بطريقة االتصال والرتاكم؟.

ورجح أن القفزات النوعية يف تطور العلوم حتصل بالقطيعة مع العلوم السابقة؛ خمالفًا 
ما ذهب إليه رواد الفلسفة الوضعية املنطقية ) Logical positivism( املجمعني عىل 

أن العلوم تنمو بالرتاكم واالتصال؛ وتتصاعد من النقص إىل التامم))(. 

ومن خالل تتبع منابت هذه الدعوة يف عاملنا العريب يلحظ أهنا حماولة استنساخ حداثية 

))( يعّد غاستون باشــالر )884) – )96)( واحدًا من أهم الفالســفة الفرنسيني، وهناك من يقول إنه 
أعظم فيلســوف ظاهري، وربام أكثرهم عرصية أيضًا. فقد كّرس جزءًا كبريًا من حياته وعمله لفلسفة 
العلوم، وقّدَم أفكارًا يف جمال األبســتمولوجيا وتتمثل مفاهيمه: يف العقبة املعرفية، والقطيعة املعرفية، 
واجلدلية املعرفية، والتاريخ الرتاجعي، مسامهات ال يمكن جتاوزها بل تركت آثارها واضحة يف فلسفة 

معارصيه ومن جاء بعده. ولعل أهم مؤلفاته يف جمال فلسفة العلوم هي:
العقل العلمي اجلديد) 934)(.  *
تكوين العقل العلمي) 938)(.  *
العقالنية والتطبيقية ) 948)(.  *

املادية العقالنية ) 953)(.  *
))(حممود إسامعيل )القطيعة اإلبستمولوجية بني املرشق واملغرب حقيقة أم خرافة( ورقة بحثية مقدمة إىل 
)الرتاث بني القطيعة والتواصل( أبحاث املؤمتر الرابع إلقليم رشق الدلتا الثقايف يف مرص( إعداد: حممد 

.www.nashiri.net :عبد اهلل اهلادي، نرش يف 005) عىل االنرتنت
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إلعادة اســتنبات تلك النظرية يف صلب الرتاث اإلســالمي ومرياثه املعريف املرتاكم عرب 
القرون، وهذا املنشأ مؤرش عىل مدى التأثر واالستجابة النفسية من أولئك النقلة بال غربلة.

حياول لؤي صايف التنقيب عن بدايات هــذه الدعوة احلداثية ومنابتها يف العامل العريب 
واإلسالمي فبعد اســتعراض رسيع عن دعوات قديمة مشاهبة يقول: "ومل تلبث إشكالية 
كفاية العقل أن أخذت شــكاًل جديًدا بعد انتشار الفكر العلامين الغريب يف الساحة الفكرية 
العربية واإلســالمية فقد تبنى رواد العلامنية العربية األطروحة التي طورهتا حركة األنوار 
الغربية القائلة بكفاية العقل واســتقالل مرجعيته. والداعية إىل استبعاد الوحي من دائرة 
البحــث العلمي املطــرد والتفكري العلمي املنضبــط. وقدم االجتاه العلــامين العديد من 
الدراســات الرامية إىل نقد العقل العريب من خالل نقد الرتاث الذي صنعه، والداعية إىل 
استبدال مفهوم العقل الثاوي يف الرتاث اإلســالمي، الذي تتداخل فيه األحكام العلوية 
املاورائيــة واألحكام القيمية باألحــكام التجريبية، بعقل وضعي يســتبعد املعرفة الغيبية 

والقيمية عن دائرة اهتامماته، ويتحدد تبعا الحتياجات الواقع احليس وفقا لتمظهراته.))(

إن حماوالت توطني القطيعة مع الرتاث اإلســالمي قد عجــزت عمليًا يف إنفاد تلك 
القطيعة املعرفية داخل العقل اإلســالمي، بل حتى الكثري من الفالسفة األوروبيني الذي 
عمدوا إىل نرش تلك الفكرة داخل الوســط األورويب عادوا يدعون إىل )حتجيم القطيعة( 
وجتزئتها فأعلنوا أمهية اســتدعاء أفكار اليونانيني وغريهم من احلضارات الغابرة لتشكل 
مصدر  إهلام، وقد اعرتف الفيلســوف الفرنيس "جوســتاف لوبون" أن أوروبا اعتمدت 
بصورة أساســية عىل احلضارة اإلســالمية ورصيدها املعريف واســتمدت منها كثرًيا من 

علومها وبنت عليها أساسات جامعاهتا))(.

))( إعامل العقل لؤي صايف ص )30( دار الفكر املعارص الطبعة األوىل 9)4) ــ998)م.
))( جوستاف لوبون حضارة العرب ص) 76)(.
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ثم إنَّ حركَة اهلَْدِم التي نشطت يف أوروبا إنام قامت للَقَضاِء عىَل الركام الالهويت امليلء 
باخلرافــة، املحمل بام خيالــف مقتضيات العقل بل والنقل، وهذا مــا كان حيفل هبا العقل 
اجلمعي األورويب ورأت كثري من النخب العلمية األوروبية كيف أضحت الكنائس متارس 
أكرب عملية تضليل يف التاريخ للعقل البرشي، فقامت احلركة الربوتستانتية كحركة فكرية 
تصحيحية من معبد القديســني تنكر عىل الكاثوليك مصادرة العقل اإلنســاين. فجاءت 
دعواُت القطيعة حماولة نشــطة للقضاء عىل املرياث الضخم الذي أنتجه العقل السائد يف 
تلك احلقبة وسبب هلم تارخيا من االنتكاسات والتغول الكنيس واالستبداد باسم اهلل، وآل 
حال أوروبا إىل عصور مظلمة مل خيف التاريخ شــيئا مــن صفحاهتا، وحماولة إلنتاج عقل 
جديد يضع تلك األغالل ُطهرة له من رجس تلك القيود اخلرافية التي كبلته وقضت عىل 

تفكريه.

ويديل حسن حنفي بمالحظة قيمة حول هذا املوضوع، فإن ثمة اختالفا واضحا بني 
طبيعة الفكر الغريب والفكر الرشقي. فالفكر الغريب بطبيعته، ويف أطواره التارخيية املختلفة: 
انفصايل هدمي. بخالف الفكر الرشقي واإلســالمي فهو فكــر اتصايل، إحيائي، فجميع 
هنضاته هنضات إحيائية، بخالف الفكر الغريب الذي كانت مجيع هنضاته هدمية للقديم))(.

ويشــري أيضًا إىل معادلة خطرة هامة إذ كلام ازداد الشعور بالقطيعة مع القديم، ازداد 
التغريب، فينشــأ وعي حضاري معاكس كردة فعل عىل الوعي احلضاري األول، يتمسك 
بالقديم كله ويرفض املعارصة كلها، فتنقسم األمة إىل فريقني، فريق يرى أن صلته بالقديم 
صلة انقطاع، ثم قطيعة؛ وفريق يرى أن صلته بالرتاث صلة اتصال ثم وصال، والواقع يف 

كلتا احلالني هو اخلارس ))(.

كانــت اهلزيمة احلضارية التي منيت هبا األمة منذ ســقوط األندلــس ومحلة نابليون 
بونابــرت )798)-)80)م( هي التي دفعت عــددًا من الكتــاب واملفكرين املتأثرين 

))(  حسن حنفي )مقدمة يف علم االستغراب( الدار الفنية للطباعة )99)م  ص)76(.
))( حسن حنفي )مقدمة يف علم االستغراب( الدار الفنية للطباعة )99)م ص)5)(.
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بالنهضة األوروبية ونتائجها املثرية، إىل التنقيب عن األسباب واملشكالت التي أسهمت يف 
نشأة تلك اهلزيمة حتى آوى كثري منهم إىل حتميل الرتاث مسئولية هزيمة العقل احلضاري 
وبحســب الباحث "امبارك احلامدي" فقد كان الــرتاث بوصفه اخلزان األعظم ملنتجات 
العقل وموئل خلجات الروح، واملرآة العاكســة للقيم واملعتقــدات، هو أول من خضع 

للمساءلة"))(. 

وبدالً من إجــراء عملية فرز وحتقيق للرتاث واالفادة منــه، والتطوير والبناء عىل ما 
توصل إليه العقل الســابق، قادهم الشــطح املعريف للمطالبة باالستغناء عن الرتاث مجلة، 
وشجعهم عىل ذلك استدعاء بعض النظريات الغربية إلعامهلا يف املرياث اإلسالمي املعريف 

الضخم.

دعــوى )جتاوز الرتاث( التي أنضجها اجلابري وتلميذه طرابييش وآخرون كالعروي 
وأركــون وحنفي. يظهر أهنا فعليــا جمرد دعوة انتقائية فقط لتوجيه مســار البحث لطرق 
مقصودة حمددة ســلفا؛ إذ ال تســتقيم القطيعة الكلية لرتاث علمــي تراكمي متطور عرب 
القرون أنجب ثروة علمية معرفية أثرت احلضارة اإلســالمية ونحتت يف الواقع التطبيقي 

نحتا بديعا وأثرته ثراء يدعو إىل اإلعجاب.

ومن حيث ال يشــعرون فقد كانت دعوهتم اهلالمية تلك تســتبطن رفض تصحيح 
وإعادة ترميم القواعد والقوانني التي استنتجها الســابقون وال يزال العقل املسلم يعتمد 
عليها مهام كانت نتائجها، وهذا اهلدم يقود إىل فوىض حقيقية واضطراب معريف ال إىل نتاج 
علمي صحيح "فرفض الرتاث والدعــوة إىل االنتهال من املنابع يف حقيقته رفٌض لعمليِة 
تصحيِح املبادئ والقواعد التي قادت إىل تشــوه العقل الرتاثي الثاوي يف الثقافة املعارصة، 
وبالتايل العودة لقراءِة القرآن والسنة بعقلية تراثية تستصحب املبادئ التي أدت إىل تشوهات 

))( )الرتاث وإشكالية القطيعة يف الفكر احلداثي املغاريب(، امبارك احلامدي، النارش: مركز دراسات 
الوحدة العربية، بريوت سنة النرش: 7)0)م.
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معرفية وتفتقد الرصيد العلمي املكتســب عرب األجيال، وباملثــل فقد أدى رفُض االجتاِه 
العلامين للرتاث اإلسالمي إىل االحتفاِظ بمثالب العقلية الرتاثية، ويف مقدمتها هيمنة نزعة 
املحاكاة والتقليد، ولذلك انتهى التياُر العلامين إىل حماكاِة مظاهِر العلامنية الغربية، وفقدانه 

احليوية اإلبداعية واالجتهادية التي متلكها"))(. 

ويبدو أن الدعوَة ليســت مستقرة عىَل أرٍض صلبة، فقد شــهدت كتابات أصحاهبا 
تناقضات منهجية صارخة أملح إىل كثري منهــا عدد من املفكرين الذي تفرغوا لتفنيد تلك 

األطروحات ))(. 

إن نموذج الرتاث اإلسالمي يميزه عن غريه أنه استطاع أن يندمج باحلضارات األممية 
السابقة دون أن يفقد هويته أمامها، بل تغلغل بداخلها يرشهبا تعاليَم السامِء، وقاَم بدوٍر رائٍد 
يف نقدها وهتذيبها بام يتوافق و معطيات الوحي اإلهلي، مطورا هلا، ومكمال إلنجازاهتا، أينام 
حل، وهذا ما ســمح له بالصمود وقوة االنتشار، وحسن التوغل الصامت، فظل إسالمًيا 

معارًصا، ذاتًيا قادًرا عىل التعامل مع اآلخر، وممثاًل للحضارات اإلنسانية كلها.

إن تلــك الرتاكمية الضخمة التي دونتها األمة من العلــوم واملعارف تدلُّ عىل مدى 
االســتجابة الفعلية لألمر الذي طولبت بتنفيذه ابتداء )اقرا(، وكان الَقَســم بمخرجات 
القلم ونواجته زت ڈژ ژ ڑ ڑ ک رت ]القلم[، قسام باألرشيف، قسام بالرتاكمية 
املعرفية واالنتــاج الثر كام فهم منه املفكــر املغاريب أبو زيد اإلدرييس. وكان املســترشق 
الفرنيس املنصف جوســتاف لوبون)93)م صاحب كتاب "حضارة العرب" الذي يعد 

))(إعامل العقل لؤي صايف ص )6)( دار الفكر املعارص الطبعة األوىل 9)4) ــ998)م.
))(انظر عىل سبيل املثال )الرتاث وإشكالية القطيعة يف الفكر احلداثي املغاريب(، امبارك احلامدي، النارش: 
مركز دراســات الوحدة العربية، بريوت سنة النرش: 7)0)م. و "إعامل العقل" لؤي صايف، دار الفكر 
املعارص الطبعــة األوىل 9)4) ــ998)م. ومن أمثلة هذه االضطرابات والتناقضات أن طرابييش يف 
دعوته إىل )إســالم القرآن( استدل هبا بـ )إســالم احلديث( فحني أراد إثبات سكوته- عليه الصالة 
والســالم- عن أحداث معينة وانتظار نزول الوحي فيها اعتمد بشكل أسايس عىل مرويات السنة يف 

ذلك!!!
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من أمهات الكتب التي صــدرت يف العرص احلديث يف أوروبا إلنصاف احلضارة العربية 
واإلسالمية يثبت ذلك باالستقراء التارخيي املسحي، قال " إن حضارة العرب واملسلمني 
قد أدخلت األمم األوروبية الوحشــية يف عامل اإلنســانية، وإن جامعات الغرب مل تعرف 
هلا موردا علميا ســوى مؤلفات العرب؛ فهم الذين مدنــوا أوروبا مادة وعقاًل وأخالًقا 

والتاريخ ال يعرف أمة أنتجت ما أنتجوا"))(.

ونلحــظ عند فحص قولــه تعــاىل زت ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې   ى ى ائ رت ]األحقاف[ اإلشــارة الواضحة إىل البحث يف تراث البرشية 
وقيمة اإلنتاج املرتاكم عرب القرون، وتلك اإلشــارات القرآنية الواضحة جتهض الدعوة 

إىل التعري من اللباس العلمي املرتاكم عرب القرون.

دعوات التصلب )اجلمود(:

وجاء الــرد رسيعًا جدًا عىل تلك الدعوة بدعوة ترى التمســك بكل مرياث املايض 
وإيقاف العقل أمام اجتهاداته والتســليم املطلق الستنباطاته، فتحولت عدٌد من حماضن 
التعلم الرشعي لألســف إىل جمرد مصانع إلنتاج األصنام البرشيــة وتأليه أقواهلا وآرائها 
املبنيــة عىل الفهم اخلاص، وتوليد األتباع الذين العقل هلم ســوى التقليد، وتلقيهم آراَء 
األستاِذ بالقبوِل املطلِق دوَن إخضاِعَها للمناقشِة والتحليِل يف ضوء فهم النص والتدرب 
عىل املناقشــة الذكية التي قادها األمام أبو حنيفة )80-50) ه(، وقد أشاَر العالمُة أمحد 
بن تيمية ))66 هـ - 8)7هـ( إىل نتيجٍة حتميٍة حيكم من خالهلا املرء عىل عقله ولســانه 
بالســجن املؤبد؛ إذ يصف نتائج ما حيدث اليوم ويصوره بقلم من اخلربة واملامرسة الذكية 
الواعية بأن "العقول إذا اتسعت واتسعت تصوراهتا اتسعت عباراهتا، وإذا ضاقت العقول 

))( جوستاف لوبون حضارة العرب ص 76).
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وســيبويه، واجلرجاين، والشــافعي، ونظرائهم، واحتفلنا بكتابات الرشاح وامللخصني، 
ولو عشنا يف تلك األعامق الكتشــفنا كيَف كاَن يعمُل أولئَك العلامُء، وكيَف كانت تعمل 
ماكينــاُت عقوهلم، وماذا كان يدور يف أفكارهم حلظة اإلنتاج، "وال أجلَّ من املعرفة إال أن 
تعرف كيف كشــف العقل عن دقائق هذه املعرفة، وكيف أوجدها" بتعبري أســتاذ البالغة 

اللغوية الدكتور حممد أبو موسى))(.

وما كانت اخرتاعــات اجلرجاين لـــ)نظريــة النظم( إال إغــراء للزخمرشي إلنتاج 
)الكشاف( وفق قوانينها، ودفعا بــ)البيضاوي( إلعادة تأطريه.

إغالق باب العلــم وإنتاج املعرفة هكذا بمثل هذه القواعــد والعبارات نكبة علمية 
أليمة تذكرنا بإغــالق علامء الفيزياء قوانني العلم عىل )نيوتــن(، فلام جاء من بعده وجد 

الباب مغلقا فأرص األملاين )ماكس بالنك( عىل كرسه فكرسه ومتكن من الدخول.

قال األخفش تلميذ سيبويه يروي طبيعة ذلك التطوير: "مات سيبويه وهو أعلم مني 
بالكتاب، وأنا اآلن أعلم بالكتاب منه"))(.

وينسب للجاحظ قوله:" إذا سمعت الرجل يقول: ما ترك األول لآلخر شيًئا، فاعلم 
أنــه ما يريد أن يفلح")3(. ونقــل عنه القزويني أيًضا قوله: "وكالٌم كثري جرى عىل ألســنِة 
النَّاِس وله مرضة شديدة، وثمرة مرة، فمن أرض ذلك قوهلم: "مل يدع األول لآلخر شيئا". 

فلو أن علامء كل عرص مذ جرت هذه الكلمة يف أســامعهم تركوا االستنباط ملا مل ينته 
إليهم عمن قبلهم، لرأيت العلم خمتال")4(.

))(  املدخل إىل كتايب اجلرجاين. للدكتور حممد أبو موسى) )/5)(.
))(  معجم األدباء ياقوت احلموي ))/)48(.

)3(  اإليضاح يف علوم البالغة، للقزويني ) )/64(.
)4(  القزوينــي "اإليضــاح يف علــوم البالغة" حتقيق: حممــد عبد املنعــم خفاجــي، دار اجليل، بريوت 
ط3،))/6(، والصعيــدي، عبد املتعال، "بغية اإليضاح لتلخيص املفتــاح"، مكتبة اآلداب، القاهرة، 

005)م،))/39(.
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ويشري أحد الباحثني: "وليس يف علوم القرآن الكريم علم نضج حتى احرتق كام يتصايح به 
مجع، فينرصف طلبة العلم يائسني، إن حدائق العلم رحيبة األرجاء كريمة العطاء" ))(.

إن احتكار العلم والعرفة لعرص دون غريه عملية تنشيف للعقل الذي كساه اهلل تعاىل 
بالعلم الالحمدود ينقب فيه ويكتشــف وعىل قدر جهــده وجهاده يفتح اهلل تعاىل عليه فقد 

سمى سبحانه العلم "فتحا" يف القرآن الكريم ))(.

وما هذه "املقولة" التي تعلن احرتاق العلوم وانتهاء معينها إال جزء من املحنة العلمية 
التي نعيش فواجعها إىل اليوم. وســامح اهلل من ألقى بذورها يف قيعان عقلنا الباطن حتى 

غدت َصبَّارا عنيد االجتثاث.

وهــا أنت ترى كيف تكتظ اجلامعات واملحاضن العلمية بالبحوث الوصفية، ومتتلئ 
برسدية جتميعية من األقوال واآلراء الســابقة لقضية ما من القضايا واملسائل العلمية، بينام 
خيتفي رأي الباحث واملؤلف وال تكاد تظهر مهمته العلمية ورأيه فيام يبحث، وسَط ِغياٍب 

مشاهٍد للبحوث التحليلية التي تتوىل مهمة التوليد واإلنبات.

إن ظاهرة اجلمود عىل نقل القديم بكل تفاصيله وتصديره لعرص اليوم جمردا من النقد 
والتمحيص واملطابقة، بل والذهاب إىل إضفاء أجواء اهليبة والقداسة عليها والتنكيل بكل 
من ينقدها ويطرح رأيا خملفا هلا، أضحت راسخة يف أذهان كثريين حتى أثرت تأثريا كبريا 

يف حركة الفكر واملعرفة.

قبل أكثر من مائة عام بث شــيخ جامع الزيتونة األصويل الكبري الطاهر بن عاشــور 
)96))ـ  393) هـ( أحزانه يف كتابه )أليس الصبح بقريب( وشكا من تفيش هذه الظاهرة 
يف األوساط العلمية وحذر من قضائها عىل حيوية النص، وحركة االجتهاد واالستنباط، 
ولألســف مل جتد دعواته تلك أي تفاعل حقيقي إذ مــا تزال تراوح مكاهنا دون إحراز أي 

تقدم.

))(  العزف عىل أنوار الفكر، د. حممود توفيق، ص)6))(.
))(  يف قوله تعاىل )قالوا أحتدثوهنم بام فتح اهلل عليكم(.
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ورشح رمحــه اهلل أحد القيود النفســية والفكرية التي قيدت مســار التعليم الرشعي 
وجعلــت حركة العقل أمام تلــك األقوال تبدي إعجابا هبا وتنزههــا من اخلطأ، فوقفت 
العقول مشــلولة عن تفعيل مهارة النقد العلمي أمامها وسادت عقلية التقليد، بل سيقت 
كمية من املربرات والتخرجيات التي ال تقوى عىل إسنادها. وكانت تلك العقلية الصنمية 
هي السبب الرئيس يف سوء احلالة العلمية، فاإلمام الشوكاين) 73)) ــ 50)) هـ( انتقد 
تلك البيئة العلمية التي شهدها يف أروقة املدارس العلمية بصنعاء، قال: "فإذا تكلم عامل من 

علامء االجتهاد بيشء خيالف ما يعتقُدُه املقلدة قاموا عليه قومة جاهلية."))( 

وحكى اإلمام ابن عاشــور واقعة طريفة حتكي شيئا من ذلك التصنيم يف املغرب كام 
شــكا منه الشــوكاين يف املرشق قال: "أصبح املبتكر ُعرضة للنكاية أو االضطهاد، ناهيك 
باملعرتض عىل بعِض املتقدمني، وقد حدث أن تلميًذا فيام مىض اعرتَض مســألة، فقيل له: 
نصَّ عليها األشموين، فقاَل: وما هو األشموين؟ فُرفع ملن له نظٌر فرضبه رضًبا شديًدا" ))(.

ونظرا لطول تلك الظاهرة عرب القرون، فإهنا حتولت إىل مســألة نفســية عميقة حيرر 
ابن عاشــور طبيعتها بأن عقول اليوم أصيبت باالنبهار أمام ما أحرزه املتقدمون من حركة 
تفعيل العقل ومقدرته عىل االســتنباط واالســتنتاج واالبتكار وعد ذلك النشاط العقيل 
املتقدم "شجاعة األولني وإطالقهم، ألهنم غري مسبوقني بام يوثق أفكارهم وأقالمهم، أما 

ركود املتأخرين فهو نتيجة سلوكية ملا استقر يف نفوسهم من "املتابعة أبدا")3(.

ويوضح امليســاوي:" فكأنام األمر يف حقيقته ركوٌن إىل الشــعور بالدونية والقصور 
ل هذا  واســتصغار النفس أمام تراث الســلف لكثافته وثرائه واتســاعه وتنوعه، مما حوَّ

))(  حممد عيل الشــوكاين، القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد، حتقيق الشــيخ إبراهيم حســن األنبايب، 
القاهرة: مطبعة مصطفى البايب احللبي، ط347)ه، ص)6)-7)(.

))(  أليس الصبح بقريب  )80)(
)3(  أليس الصبح بقريب ص))8)(.
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الرتاث نفسه إىل ما يمكن عده عاِئًقا معرفيا حجب اخللف عن استيعاب ما قدمه السلف، 
ناهيك بنقده والبناء عىل الصالح فيه واإلضافة إليه وجتاوز ما دون ذلك" ))(.

وحتولت تلك احلالة النفســية إىل عكوف أمام تلك األقــوال تعلل فحواها وترشح 
حمتواها، وتشــيد األعمدة إلســنادها وترميمها ال غري، يقول ابن عاشور مشرًيا إىل تلك 
احلالة التي أدت إىل متجيد " آراء أســاتذهتم فعدوا كالمهم هناية العلم، وصارت خمالفتهم 
معدودة من اهلوس، فلم يسع الناس إال خدمة كالمهم، وتطويل املسودات باملناقشات يف 

أفهامهم"))(.

وقد تنبــه أصوليون وفقهاء خلطر هذه الظاهرة الصنميــة عىل حركة العلم واملعرفة، 
فطفقوا حيذرون منها وينبهون خلطرها ومضاعفاهتا، ففقيه املالكية شــهاب الدين القرايف 
رمحه اهلل يقول حمذًرا: "فمهام جتدد يف الُعرف: اعتربه، ومهام ســقط أسقطه، وال جتمد عىل 
ِره  املسطور يف الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غري أهل إقليمك يستفتيك ال جُتْ
عىل عرف بلدك، واســأله عن عرف بلده، وَأْجِره عليه، وأفته به دون عرف بلدك، ودون 

املقرر يف كتبك، فهذا هو احلق الواضح.

ين، وجهل بمقاصد علامء املســلمني،  واجلمــود عىل املنقوالت أبدًا: ضــالل يف الدِّ
والســلف املاضني، وعىل هذه القاعدة تتخرج أيامن الطــالق، والعتاق، ومجيع الرصائح 
والكنايات، فقد يصري الرصيح كناية فيفتقر إىل النية، وقد تصري الكناية رصحيا فتســتغني 

عن النية )3(.

وحذر من  تغول  ذلك اإلمام العز بن عبد الســالم، فقال: "فام أفســد أحوال طالب 
العلم إال اعتقادهم يف مقلدهيم أن ما يقولونه بمثابة ما قاله الرشع")4(.

))(  أليس الصبح بقريب ص)57(.
))( أليس الصبح بقريب ص)80)(.

)3( أنوار الفروق لإلمام القرايف )) / ))3(.
)4( القواعد الكربى ))/77)(.
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بني تيار )اجلمود( وتيار )اجلحود( نقف:

حيــدد اإلمام بن عاشــور املنهجية الصحيحة يف التعامل مع مرياث الســلف العلمي 
واملعريف يف مقدمة مدونته التفســريية )التحرير والتنوير( فيقول: "ولقد رأيُت الناَس حول 
كالم األقدمني أحد رجلني: رجل معتكف فيام شاده األقدمون، وآخر آخذ بمعوله يف هدم 
ما مضت عليه القرون، ويف تلك احلالتني رضر كثري، وهنالك حالة أخرى ينجرب هبا اجلناح 
الكســري، وهي أن نعمد إىل ما أشاده األقدمون فنهذبه ونزيده وحاشا أن ننقضه أو نبيده، 
علام بأن غمط فضلهم كفران للنعمة، وجحد مزايا سلفها ليس من محيد خصال األمة"))(.

وهذه الوســطية العلمية التي اقرتحها الطاهر بن عاشــور تراكميــة منهجية موزونة 
تســمح للعقل أن يتحرك يف بيئة ثقافية علمية يطور ويتقدم ويبني عىل ما سبق ويبتعد عن 
تلك الفكرة التي جترده عن بيئتــه العلمية وتالقح العقول واألفكار التي دعا إليها أولئك 
النفر. وقــد أدىل رمحه اهلل بمالحظة قيمة وهو يرشُح اهلدف من التدوين اإلســالمي عرب 
القــرون بأنه يمثل أيضا" إغناء من بعدهم عن إضاعــة مثل الوقت الذي أضاعه األولون 
يف استقداح أفكارهم، ليرصفوه يف الزيادة عىل ما وصل إليه األقدمون، ولرتتقي أفكارهم 
عىل ما كانت عليــه، فال يفهم من وضع أي علم أمر الناس بمتابعة ما وضع هلم، أو تلقي 
ما بلغ إليهم من وضع الواضعني بكل تســليم، بل إنام عنى الواضعون من تدوين العلوم 
اختصار الوقت للخلف، وعرض نتائج عقوهلم عليه، لينظرها فيتبعها أو ينبذها إىل أحسن 
منها أو أصح، ويف ضمن ذلك أمر لنا بإعامل النظر كام عملوا واالستنتاج كام استنتجوا"))(.

وأملح الطاهر بن عاشــور إىل التعامــل العلمي املنهجي للرتكة العلميــة التي تركها 
الســلف: هو أن يقرأها الطالب ويدرســها بعناية "لتخدم فكره ال لتستعبد أفكاره، ومتى 

استأرست القواعد األفكار بان خطأ النظر")3( .

))(  التحرير والتنوير ))/7(.
))(   أليس الصبح بقريب ص)55(.

)3( أليس الصبح بقريب ) 79) – 80)(.
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إن رؤية ابن عاشــور املتوازنــة تدعونا أن نقف بني تيار )اجلمــود( وتيار )اجلحود( 
اجلمود الذي عّبد تلك األقوال ونحت من حروفها أصناما، واجلحود الذي أنكرها وعمد 

إىل إلغائها بالكلية.

لقد عد ذلك االعجاب املقدس بتلك األقوال وإنزاهلا منزلة النص يف االحتجاج سبًبا 
من أســباب تأخر التعليم الرشعي وبقائه يف مكانه يــامرس عملية االجرتار دون أن يقدم 

مستوى جديدا من االجتهاد املعارص املناسب لظروف الَزَمكان.

قال: "اإلعجاُب بآراء املتقدمني كيف كانــت، وتنزهيها عىل اخلطأ، فانحرص العلم يف 
نقــل واحد عن آخر، وربام وجدت يف التآليف نقــل قولني متجانبني، ومها متضادان، من 
غــري أن يبحث املؤلف يف صحة أحدمها، فإذا بان له اخلطأ وعرس التصحيح بوجه تلعثموا 
وأصلحوا الكالم بكل تكلف، من قلب احلقيقة للمجاز، وتقدير مضاف، وجعل اجلزئي 

كليا، ونحو ذلك، ومن العجائب أهنم يردون قول من ال يعجبهم قوله بقول غريه .

واعلم أنا متى اقترصنا يف تعليمنا عىَل ما أسسه لنا سلفنا، ووقفنا عندما حددوا، رجعنا 
القهقري يف التعليم والعلــم ألن اقتصارنا عىل ذلك ال يؤهلنا إال للحصول عىل بعض ما 
أسسوه، وحفظ ما استنبطوه، فنحن قد غلبنا بام فاتنا من علومهم ولو قلياًل، أما متى جعلنا 
أصوهلم أسســا لنا نرتقي بالبناء عليها، فإنا ال يسوءنا فوات جزء من تعليمهم متى كنا قد 

استفدنا حظًا وافًرا قد فاهتم" ))(.

فاحلفاظ عىل روح العلوم ال تكون بمجرد العكوف عىل ما شــاده األولون وقوفا عند 
حروفه وإعادة إنتاج متونه بالــرشح والتعليق واالختصار بل تكون باإلضافة إليه والبناء 
عليه وفق ما تقتضيه األحوال وتســتدعيه يف املنهج والصــورة واملضمون مجيعا، عوًدا يف 
ذلك إىل األصول الباقية التي قامت هبا تلك العلوم وتأســس عليها االجتامع اإلنساين يف 

احلضارة اإلسالمية، أال وهي األصول التي حيتوي عليها الوحي اخلاتم ))( .

))(  أليس الصبح بقريب) 79) – 80)(.
))( أليس الصبح بقريب 55 امليساوي يف مقدمة التحقيق.
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وهكذا انعدمت ملكة النقد، وغابت عقلية االبتكار والتحقيق واالستنباط والوقوف 
عند النص كام وقف عنده املتقدمون، يســتخرجو ما به من أحكام ويرســمون من خالله 
احلياة االجتامعية التي يعيشوهنا، ويقدمون من خالله تلبية لتلك املتطلبات. حتى صارت 
أمثلتنا العلمية والفقهية إعادة تدوير ملا سبق من التمثيل الذي قدموه من وحي بيئتهم، وهو 
ما يدل عىل مدى تغلغل تفكريهم يف الواقع الذي عاشــوه وتنزيل حركة النص وإعامهلا يف 
الواقع احلــي خاصتهم بينام توقفنا عاجزين عن تقديم أمثلــة حية تدل عىل حيوية النص 

وواقعيته يف حياة اليوم.

شــكا ابن عاشــور متضجرا من هذا الركود الذي أصاب العلوم اإلســالمية حني 
أوقفت حركة العقــل وبقيت متارس عمليــة االجرتار، قال:"وقف بنا املســري وضاقت 
التآليف واختلطت العلوم، وأصبحنا نتابع ما وجدنا غري شاعرين أحِلُْسٍن اتبعناه، أم لُقبح 
نبذناه، وتبدلت العصور وتقدمت العلوم وطارت األمــم، ونحن قعيدو علومنا وكتبنا، 
كلام أحسســنا بنبأة التقدم والرقي وتغيري األحوال استمســكنا بقديمنا، وصفدنا أبوابنا، 
فإنك لتنظر الرجل – وهو ابن القرن الرابع عرش- فتحســه يف معارفه وعلمه وتفكريه من 
أهل القرن التاســع أو العارش، مما هو معلول لوقوف تقــدم التآليف عند احلد الذي تركه 
الواقفون، ُرزئ الناس فائدة االنتفاع بأخالقهم وعوائدهم ومكتشــفاهتم، وُسلبوا رشف 
النفس باعتيادهم التقليد واالســتكانة لكالم الغري، واعتقادهم أن ما أتى به األقدمون هو 
قصــارى ما تصل إليه ُقَدر البــرش، فهم إذن عالة عليهم يف العلــم، والعبارة، والصورة، 

واالختيار أيضا."  ))(. 

فنمو العلوم واستمرارها ووفاؤها بحاجات أهلها إنام احلق فيه أن يتلقى اخللف تراث 
السلف واجتهاداهتم بروح متحررة من الرهبة إزائها وبعقول منفتحة عىل حاجات زماهنا 
وأوضاعه املتطورة، فال يكون حينذاك التعامل مع نتائج عقول األولني جمرد انقياد وتسليم 

))(  أليس الصبح بقريب ص)50(.
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ملذاهبهم يف النظر، وإنام يكون اجتهادا، قوامه التمحيص والنقد فاإلضافة والتجديد، وكأن 
ابن عاشــور هبذا يذهب إىل رؤية تراكمية حلركة العلم واملعرفة، وكأنام هو أكثر مها بروح 
التواصل والتقدم التي ينبغــي أن ترسي فيه، بحيث ال تكون جهود األولني واجتهاداهتم 
أغالال عىل عقول اآلخرين وأفهامهم، وال تكون اسهامات هؤالء وإضافاهتم اغرتابا عن 
تراث أولئك وقطيعة معه، فهو بذلك إنام يدعو إىل موقف وســط، قوامه )أن نعمد إىل ما 
شاده األقدمون فنهذبه ونزيده( ال أن نعتكف فيه أو أن نبيده. ذلك أن العلامء السابقني إنام 
غرسوا لننمي، وأسسوا لنشيد، وابتدؤوا لنزيد( فضال عن أهنم مل يكونوا يف درجة واحدة 
من العلم بل منهم العامل املنشــئ لقواعد وأصول ومنهم الذي ما اشــتهر اسمه إال بفضل 

عوارض(  ))( .

إن حظر حركة النقــد والبحث والتحقيق يف أقوال املتقدمــني أقعد العقل العلمي، 
وأدى إىل إبقاء الفاســد من األقوال عىل فساده حتتج به األمة عرب القرون واملطلوب اليوم 
من حمققي كل فن أن يعمدوا إىل نخل العلوم واألقوال التي بني أيدهيم وفق قواعد علمية 
كاشــفة متنحهم مزيدا من حتريــر العلم وتدقيقه وقد دعا أحد الباحثــني إىل غربلة أقوال 
املفرسيــن فيام يتعلق باحلقائق العلمية التي أثبتها العلــم اليوم وعارضتها أقوال املفرسين 
املتقدمني ))( باعتامد قاعدة ) الرتجيح بنتائج العلم املعتربة( لنخل كتب التفسري من اآلراء 

الغريبة التي أجهضت نتائج العلم اليوم تصوراهتا املبنية عىل الظن والتخمني )3( .

ونظرا لطول تلك الظاهرة عرب القرون فإهنا حتولت إىل مســألة نفسية عميقة حيرر ابن 
عاشــور طبيعتها بأن عقول اليــوم أصيبت باالنبهار أمام ما أحــرزه املتقدمون من حركة 
تفعيل العقل ومقدرته عىل االســتنباط واالســتنتاج واالبتكار وعد ذلك النشاط العقيل 

))( التحرير والتنوير ))/63)(. وانظر تعليق امليساوي عليه ص) 56(
))( كقوهلم إن اجلنني يتغذى عىل دم احليض، وقوهلم إن اجلنني يبقى يف بطن أمه 4 ســنوات كام نقله مالك 

عن زوجة جاره حممد بن عجالن، وغري ذلك.
)3(حممد إقبال العروي  )دور السياق يف الرتجيح بني األقوال التفسريية. ص) 0)( الطبعة األوىل 

)روافد( الكويت(.
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املتقدم "شجاعة األولني وإطالقهم، ألهنم غري مسبوقني بام يوثق أفكارهم وأقالمهم، أما 
ركود املتأخرين فهو نتيجة سلوكية ملا استقر يف نفوسهم من " املتابعة أبدا" ))( .

ويوضح ذلك امليساوي:" فكأنام األمر يف حقيقته ركوٌن إىل الشعور بالدونية والقصور 
واستصغار النفس أمام تراث السلف لكثافته وثرائه واتساعه وتنوعه، مما حول هذا الرتاث 
نفسه إىل ما يمكن عده ولنستعر أحد مصطلحات فلسفة العلم عائقا معرفيا حجب اخللف 
عن استيعاب ما قدمه السلف، ناهيك بنقده والبناء عىل الصالح فيه واإلضافة إليه وجتاوز 

ما دون ذلك."  ))( .

إذن ال سبيل إىل جتنب )التصلب العقيل( و)اهلالمية الفكرية(، وجتاوز الغثائية العلمية 
واالســتالب املعريف إال بربط العقــل من جديد بحقائق الوجود الكليــة بأبعادها الغيبية 
والطبيعية والتارخيية، بالتايل تســليط قدرات العقل التحليليــة والرتكيبية عىل النصوص 
النقلية والظواهر الطبيعية والوقائــع التارخيية لتمييز الثوابت من املتغريات والكليات من 
اجلزئيات والرشوط من الغايات، وبذلك نكون قد خطونا خطوة حاسمة ورضورية نحو 
إعادة احليوية للعقل املسلم، وهتيئته ليقود الفكر اإلنساين نحو آفاق علمية أوسع ومقامات 
معرفية أعىل متجاوزا الغثائية العلمية للعقل الرتاثي واالستالب القيمي والروحي للعقل 

الوضعي)3( .  

الشافعي واحلجر عىل العقل:

الدرس األصويل بني جتديف احلداثيني وتطوير األصوليني:
كان الدرس األصويل زمن النبي- عليه الصالة والســالم- وصحابته الكرام يتصدر 

))( أليس الصبح بقريب ص))8)(.
))( أليس الصبح بقريب ص)57(. مقدمة التحقيق للميساوي.

)3(  إعامل العقل لؤي صايف ص )6)( دار الفكر املعارص الطبعة األوىل 9)4) ــ998)م.
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قوائم العقل النبوي واملجتمع الترشيعي يف القرن األول، فمالحظة حركة النص الرشعي 
وطرق تنزيله وأســلوب إدارته وطرق الكشــف عن داللته واألرضيات التي يقوم عليها 
راسخ يف األذهان باألســلوب الذي مارسه عليه الصالة والســالم عند إطالقاته للنص 

الرشعي فكانت حركة منضبطة دقيقة تسرُي بالنص إىل املوضع الذي أريد أن يكون فيه.

مورســت قواعد علم أصول الفقه وقوانينه نظريا بطريقة عملية  تطبيقية، شأهنا شأن 
علوم التجويد واللغة والبالغة وغريها من العلوم التي تشــكلت فيام بعد اســتمدادا من 

مالحظة اللسان العريب وطرق تعامله مع الكلمة العربية وطرق ترتيل الكلمة القرآنية.
واستمر اســتخدام القوانني العلمية الترشيعية التي ســميت فيام بعد بـ)علم أصول 
الفقه( طوال القرنني األول والثاين هبذا األســلوب اإلقرائي بعيدا عن التدوين الذي بدا 

متأخرا عن العرص األول.

لقد كان هدف الرشيعة من رســم هذا املســار األصويل املنضبــط للدرس األصويل 
يتمثُل بدرجــٍة أوىل يف تعبيِد طريِق الترشيع، وصيانة املصــادر من عبث الفهم والفوىض 
االنحرافية، ورسم معامل املسار األمثل الذي ستميض عليه القرون لالستفادِة من نصوِص 
الكتاِب والســنِة، وحتديِد كيفيِة استنباِط األحكام منهام، وإيضاح املنهج السديد يف تفسري 
النص الرشعي، وحتديد داللته الدقيقة، لبيان مراد اهلل تعاىل من كالمه وتلقي األمر والنهي 
را بداللته التي متنحه احلكم الذي يعمل من خالله ويكشــف عن مقتضاه  الرشعي ُمصدَّ

الصحيح.

رشح الفقيه احلنبيل شــمس الدين بــن قيم اجلوزية تلخيصا موجــزا لطبيعة العرص 
العلمي الذي مثله الصحابة وكشــف عن الســلوك الفقهي الذي كانوا يامرســونه، قال: 
هم اهلل تعاىل به ِمن َتوقُّد  ًفا؛ ملا خصَّ "لقــد كان الصحابة أبرَّ قلوًبا، وأعمَق ِعْلاًم، وأقــلَّ تكلُّ
األذهان، وفصاحة اللســان، وســعة الِعلم وسهولة األخذ، وُحســن اإلدراك ورسعته، 
وِقلَّة املعارض أو عدمه، وُحســن القصد، وتْقوى الربِّ تبارك وتعاىل، فالعربية طبيعتهم 
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وســليقتهم، واملعاين الصحيحة مركوزة يف فَِطرهم وعقوهلم، وال حاجة هبم إىل النظر يف 
اإلسناد وأحوال الرواة، وِعلل احلديث واجلَرح والتعديل، وال إىل النظر يف قواعد األصول 
هم إال أْمران: أحدمها: قال  وأوضاع األصوليني، بــل قد غنوا عن ذلك كله؛ فليس يف حقِّ
متني،  اهلل كذا، وقال رســوُله كذا، الثاين: معناه كذا وكذا، وهم أســعُد الناس هباتني املقدِّ
وا به ِمن ُقَوى األذهان، وصفائها،  ة هبام؛ فُقواهم جمتمعة عليهام، هذا إىل ما ُخصُّ وأحظى األمَّ

ي ِمن املْشكاة النبوية"))(. تها وقوة إدراكها، وُقرب العهد بنور النبوة، والتلقِّ وصحَّ

وهــذا التلخيص يوضح مدى قدرة اجليل األول املهنية عىل امتالك األدوات العلمية 
وتوفر الظروف املناســبة لعرصهم يف استيعاب حركة النص املنزل عليهم، وقدرهتم حتت 
إرشاف النبي- عليه الصالة والســالم- عىل االســتنتاج واالســتنباط الداليل باآلالت 

األصولية الكامنة يف أذهان عرص التنزيل.

وانقىض عرص ذلك اجليل وقوانني الدرس األصويل شائعة يف بيئتهم العلمية مستخدمة 
يف أقضياهتم، ترتكز عليها فتاواهــم وآراؤهم إال أهنا مل تكن مدونة يف عهدهم نتيجة ألن 

عرصهم مل يشع فيه التدوين والكتابة والتأليف.

ويوضح اإلمام الشــافعي قيمة تلك املدرســة العلمية القائمة عــىل الفهم األصويل 
والشــهود التنزييل حلركــة النص الرشعي واالعتــامد عىل مســاراهتا األصولية يف الفهم 
وا إلينا ُسنَن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وشاهدوه والوحي ينزُل عليه، فعلموا ما أراد  واالستنتاج: "أدَّ
ا، وعزًما وإرشــاًدا، وَعَرفوا ِمن ُسنَّته ما عرفنا وَجِهْلنا، وهم  ا وخاصًّ رســول اهللملسو هيلع هللا ىلص عامًّ
فوقنا يف كلِّ ِعلٍم واجتهاد وورٍع وعقٍل وأمٍر اْســتدرك به ِعلٌم واســُتنبط به، وآراؤهم لنا 
أمحد وَأْوىَل بنَا ِمن رأينا عند أنفسنا، وَمن أدركنا ممن يرىض، أو حكي لنا عنه ببلدنا، صاروا 
قوا، وهكذا نقول ومل نخرج عن أقاويلهم،  إىل قوهلــم إِن اجتمعوا، أو قول بعضهم إْن تفرَّ

وإْن قال أحُدهم ومل خيالفه غريه، أخذنا بقوله"))(.

))( إعالم املوقعني ، ابن القيم، ج )4(، ص: )48) - 50)(.
))( إعالم املوقعني ، ابن القيم، ج ))(، ص: )80(.
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ثم جاء عرص التابعني يتتبع هذا الســلوك األصويل ويســري عليــه وقامت املدراس 
العلمية عىل استقراء عرصهم والبحث والتنقيب يف أقضياهتم وأسلوهبم يف معاجلة النص 
وفحص تلك القواعد املســتخدمة وإجراء عمليات جتميع وترتيب دقيق هلا وفق مســار 

التدوين والبحث العلمي القائم يف العرص الذي بعدهم.

ويف الرســائل املتباَدلة بني العلامء يف هذه الفرتة َيظهر أثُر الدرس األُصويل، مثلام دار 
بني الليث بن سعد فقيه مرص الكبري، واإلمام مالك بن أنس ُيناقشه يف بعض مسائل الفقه، 
فيظهر أثُر االســتدالل الِفْقهي األصويل يف عبارات تلك الرسالة التي أوردها ابن عساكر 
يف تاريخ دمشــق. " وأما ما ذكرَت ِمن مقام رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص باملدينة، ونزول القرآن هبا عليه 
بــني َظْهَرايَن أصحابه، وما علَّمهم اهلل منه، وأن الناس صــاروا تبًعا هلم فيه، فكام ذكرَت، 

وأما ما ذكرَت ِمن قول اهلل تعاىل:زت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ        
ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ رت ]التوبة[ ، فإنَّ كثرًيا ِمن أولئك السابقني األولني 
خرجوا إىل اجلهاد يف ســبيل اهلل؛ ابتغاَء مرضاة اهلل فجنَّدوا األجناد، واجتمع إليهم الناس 
فأظهروا بني ظهرانيهم كتاب اهلل وُســنَّة نبيِّه، ومل يكتموهم شيًئا َعِلُموه، وكان يف كلِّ ُجنٍْد 
ه هلم القرآن  منهم طائفة ُيعلِّمون هلل كتاَب اهلل وُســنَّة نبيِّه، وجيتهدون برْأهيــم فيام مل يفرسِّ

ُمهم عليه أبو بكٍر، وعمر، وعثامن الذين اختارهم املسلمون ألنفسهم". ))( نَّة، وُيَقوِّ والسُّ

يروي الدكتور حممد الزحييل املعامل األوىل لتشكل علم أصول الفقه يف عرص التابعني 
وإسهام مدرستي احلديث والرأي يف جتميع شتاته: "وانتقل األمر إىل التابعني الذين ساروا 
عــىل خطى الصحابة- ريض اهلل عنهــم- وتأثروا بمناهجهم، وتابعــوا االجتهاد، ووقع 
االختالف حتى ظهرت مدرســة احلديث يف احلجاز، ومدرســة الــرأي بالعراق، ولكل 

))( "تاريخ دمشق"؛ ابن عساكر، ج )64(، ص )249(.
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منها منهجها يف االجتهاد واالســتنباط ومعرفة األحكام حتى وقع اخلالف الشــديد بني 
املدرســتني، وصار النزاع عىل أشــده، وثار النقاش العلمي، وعقدت املناظرات، واشتد 
اجلــدل، بل طعن كل منهام باآلخر، وعاب طريقته، وتشــكك فيام وصل إليه من أحكام، 
وكان كل إمام أو جمتهد أو مناظر حياول أن يدعم رأيه باألدلة، والرباهني العقلية والعلمية 
واللغوية، وبرز التعصب للفريقني، وشــعَر العلامُء حينئذ باحلاجة املاســة لوجوِد ضوابط 
لالستنباط يعتمدون عليها، ومنهاج للتفكري يبنون عليه، ورشوط لالجتهاد واالستدالل، 
وقواعد ألســاليب البيان العــريب الذي وردت بــه النصوص، فجــادت قرائح األئمة 
واملجتهدين والعلامء بمجموعة من ضوابط االستنباط، ورشوط االجتهاد، وقواعد البيان 

والفهم واالستدالل، واملنهاج للتفكري، وهي يف جمموعها براعم علم أصول الفقه))(.

وظهــرت مفردات هذا العلم ومصطلحاته ابتداء عىل ألســن العلامء الكبار يف عرص 
التابعني، فكان اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يستخدم مجلة من تلك املصطلحات يضخها 
ضمن دروســه العلمية ويرشح معــامل منهجه يف القياس واالستحســان، فكان أصحابه 
ينازعونــه بالقياس، فإن قال: أستحســن، مل يلحق به أحد، ثم يقــول: "علمنا هذا رأي، 
فمن جاءنا بأفضل منه تركناه". كان ذلــك بالعراق أما إذا اجتهنا إىل املدينة النبوية فاإلمام 
مالك كان جيلس عىل كريس الدرس والفتوى باملسجد النبوي، فكانت معامل مدرسته تسري 
وفق منهج أصويل واضح تعتمد عىل الكتاب والسنة واالحتجاج بعمل أهل املدينة، وهو 
احتجاج بالبيئة التي اســتلمت الوحي واعتادت التعامل مع فحوى دالالته وكانت تلك 
األرضيــة عنده مقدمة عىل خرب اآلحاد، إضافة إىل مجلة من املبادئ األصولية التي اســتقر 

عليها مذهب مالك ومجعها أصحابه من بعده لتنفض عن املذهب غبار الفوىض ))(.

))( أصول الفقه لغري احلنفية ص)9)(، امللل والنحل ))/ 06)(، املدخل إىل علم أصول الفقه ص)93(.
))( علــم أصول الفقه ص)07)(، أصول الفقه، أبو زهرة ص)))(، مباحث احلكم ص)45(، حجة اهلل 

البالغة))/ 307(.
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الشافعي رائد املدونة األصولية:

هناية القرن الثاين اهلجري ويف وقت مبكر كان اإلمام حممد بن إدريس الشافعي  يمتلك 
إمكانات عقلية كبرية مكنته من مالحظة حركة النص الرشعي وتفاعله مع الواقع ثم عمد 
إىل وضع النص الرشعي حتت إشــعاع املصطلح اللغوي الذي كان ضليعا فيه لتنكشــف 
صورته بوضوح، وتتبع جزئيات الفروع الفقهية ومســاراهتا ومدى التناظر واالنســجام 
بينها، ثم قام باســتقراء اجلزئيــات الفقهية وفرزها ضمن جــداول خاصة، ومتكن أخريا 
مع عمليات النخل والغربلة وتفاعالهتا املختلفة من نحت أطر وقوانني تضبط مســارات 
الفهم، وحتمي النــص من الفوىض الفكرية املطلقة وقفزات العقل املتجاوزة ملالبســات 
النص وبيئته التي ولــد فيها. وكانت تلك اللحظات هي ميالد )علم أصول الفقه( مدونًا 
عىل مائدة البحث العلمي لتســتقبله املدارس العلمية بمدونته الشــهرية )الرســالة( التي 

طورها من بعده اجلويني والغزايل وزمالئهم األصوليني بمدرستيهم الكالمية والفقهية.

بشهادة األوساط العلمية املختلفة آنذاك فقد كان الشافعي يمتلك إبداعا معرفيا دقيقا 
وعبقرية ال حدود هلا، وقدرة علمية حميطية ملدرســتي احلديــث والرأي، جعلت الرجَل 
قادرا عىل اســتقراِء حركة النص الرشعي، وتتبع دالالته ومالحظة ســلوكه بدقة عالية. 

ذلك اإلبداع املعريف منحت تلك املبادرة األصولية يف التدوين.

حتركات طرابييش تقول: إن الشــافعي قام باحلجر عىل العقل املسلم وأغلق فضاءات 
النص الرشعي عن عمد بوضع قوانني "علم أصول الفقه". 

لقد تعرض اإلمام الشــافعي ملوجة حداثية مكثفة تستهدف النيل من مؤسس املدونة 
األصولية ومنظر الدرس األصويل بحيث لو نجح اســتهداف جيل التأســيس ســقطت 
قوانينهم التي تشــكل حصونا منيعة تصد فوضويات زحفهم الفكري. وهو اســتهداف 
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حيمل من الغباء املعريف ما حيمل، فالشــافعي- رمحه اهلل - كان يسري ضمن تسلسل علمي 
معريف منذ عهد النبوة، كام وضحنا من قبل ومل يكن ســوى مدوٍن  للحركة األصولية من 
قبله، إال إهنم مل يتمكنوا من اإلمساك بأحد قبله؛ نظرا لغياب التدوين، فكان الشافعي هو 
منطقة االســتهداف املعريف؛ كونه يمتلك دليال علميا واضحا ومنهجا دالليا يوضح آراءه 

األصولية.

احلركة احلداثية الستهداف الشافعي:

يعدُّ اإلمام الشافعي صاحب "النشأة املستأنفة" كام هو مصطلح ابن خلدون، وعرب عن 
ذلك جورج طرابييش، فكانت جهود املدرســة احلداثية مكثفة إلسقاطه، حماولة تأسيس 
منهــج جديد عىل أنقاض علم األصول الذي حال بينهم وبني أطروحاهتم الفوضوية عىل 

الساحة العلمية بزعم إطالق العقل املكبل بتلك القيود العلمية.

فحامد نرص أبو زيد يعترب أن الشــافعي قاد "معركة رصاع عىل صياغة قوانني الذاكرة 
اجلمعية لألمة، أي قوانني تشــغيل تلك الذاكرة، وصياغة اآلليات التي عىل أساسها تنتج 
املعرفة" ويتابع يف غيظ" وهكذا ظل العقل العريب اإلســالمي يعتمد سلطة النصوص بعد 
أن متــت صياغة الذاكرة يف عرص التدوين ـ عرص الشــافعي ـ طبقا آلليات االســرتجاع 
والرتديد. وحتولت االجتاهات األخــرى يف بنية الثقافة والتي أرادت صياغة الذاكرة طبقا 
آلليات االستنتاج احلر من الطبيعة والواقع احلي كاالعتزال والفلسفة العقلية إىل اجتاهات 
هامشــية. وقــد آن أوان املراجعة واالنتقــال إىل مرحلة التحرر ال من ســلطة النصوص 

وحدها، بل من كل سلطة تعوق مسرية اإلنسان يف عاملنا"))(.

))( حامد نرص أبو زيد )الشافعي وتأسيس األيدلوجية الوسطية( ص )0))( سيناء للنرش الطبعة األوىل 
)99)م 

132
ڀ ڀ ڀ ٺ                  



وحممد شــحرور يتهم آراء الشافعي بأهنا سبب "بذور ذهنية التحريم يف العقل العريب 
اإلسالمي"))(. وحممد أركون يتهم الشافعي بأنه "ساهم يف سجن العقل اإلسالمي داخل 

أسوار منهجية معينة"))(.

أما عيل مربوك: فاهتم الشــافعي بمحاولة إضفاء القداســة عىل شخصه واجياد حالة 
مماثلة بينه وبني النبي واستدل عىل ذلك بتسمية الشافعي لكتابه بـ)الرسالة( )3(.

أمــا جورج طرابيــيش، فقد اســتمتع برسدية طويلــة ملصادرات الشــافعي للعقل 
وتوجهاتــه، لتنفيذ االنقالب عىل )إســالم القرآن( إىل )إســالم احلديث( فيلخص مجيع 
حتركات الشافعي عىل ظهر )الرسالة( بأهنا تتمثل يف خالصة مفادها: "حيثام وجدت السنة 
بقيت يد العقل مكفوفة")4( ويذهب إىل ما أســامه" تصليب القرآن وتغليق مسامه")5( الذي 
تم عىل أيدي الشــافعي. وتشــارك مع زكريا أوزون فيام أطلق عليه "جناية الشافعي")6(، 
وحتت عنوان "هتميش العقل" رصح أن اإلبســتمولوجيا الشــافعية تقوم عىل مصادرتني 
صغرى وكربى. بعيدًا عن نقاش تلك التفاصيل إال أننا نوضح حجم االســتهداف الذي 
تعرض له اإلمام الشافعي بحشد كمية من املصطلحات الفكرية  للتقليل من شأنه وحماولة 

إســقاطه. وسنعود لرشح اآلية التي اتكأ عليها طرابييش زت ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ رت ]النحل[.

))(حممد شــحرور )نحو أصول جديدة للترشيع اإلســالمي( ص))7)( األهايل للطباعة والنرش الطبعة 
األوىل 000)م. 

))( حممد أركون )تارخيية الفكر العريب اإلسالمي( ص )74( مركز االنامء القومي الطبعة الثانية 996)م.
)3( ما وراء تأسيس األصول، عيل مربوك ص:) 0))(.

)4( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص ))5)( ط دار الساقي الطبعة األوىل 0)0)م.

)5( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )8))( ط دار الساقي الطبعة األوىل 0)0)م.
)6( زكريا أوزون "جناية الشافعي" منشورات رياض الريس 005)م و )من إسالم القرآن( ص )8))( ط 

دار الساقي الطبعة األوىل 0)0)م.
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ومل يكن طرابييش يملك من النزاهة العلمية ما يؤهله إلجراء عملية رصد لســياقات 
ألفاظ الشافعي ووضع عباراته يف مواطنها املناسبة سوى عملية ترشيح تأطريية، ترسم يف 
ذهن القارئ بشاعة الفعل الذي أقدم عليه الشافعي- رمحه اهلل تعاىل- وهذا حيسنه كل أحد 

حتى مع القطعيات املعلومة من الدين بالرضورة.

ويف عنوان آخر يسقط طرابييش مصطلح )وسطية الشاطبي( ))( الذي نعته به عدد من 
الباحثني كأمحد أمني وحممد أبو زهرة وكثري ممن كتب يف مناقب الشــافعي.))( حني وقف 
موفقا بني مدرســتي الرأي ومدرسة احلديث، وشكل من نقاط القوة لكلتا املدرستني قوة 
علمية أقرت هبا األوســاط العلمية عرب القرون، إال أن هــذا مل يعجب طرابييش!! فاهتام 
الشــافعي بالتطرف هو املســلك املعتمد لديه لذا البد من اســقاط باقي األلقاب.  وأخذ 
عىل مرشحة االســتهداف ينقد حتى عىل ناقدي الشــافعي إعجاهبم به أمثال أستاذه حممد 
عابد اجلابري ونرص حامد أبو زيد الذي سمى كتابه )اإلمام الشافعي وتأسيس األيدلوجيا 
الوسطية( مع ما اتســم به أبو زيد من جناية عىل الشافعي يف كتابه هذا. إال أن هذا اللقب 
ال يســتحقه الشافعي يف نظر طرابييش مهام قاله باحث يدعي احلياد واملهنية العلمية. )3(ثم 
يقول معلقا عىل ما اتفقت عليه كلمة الباحثني من عبقرية الشــافعي ووســطيته بأهنا جمرد 
انقالب ســافر ال عالقة له بالوســطية يف يشء، قال: " ويرتاكم هذه الدراســات وأمثاهلا 
القول بوسطية الشافعي وتوفيقيته وتركيبه بني املدرستني الرأيية واحلديثية رضبا من سقط 
املتاع يف شتى الدراسات املدرسية والتبسيطية التي تراكمت عن مؤسس املذهب يف اآلونة 
األخرية. ولعلنا ال نغايل إذا قلنا إن هذه املصادرة وهلي كذلك أكثر منها أطروحة كام سنرى 

))( زكريا أوزون "جناية الشافعي" منشورات رياض الريس 005)م و )من إسالم القرآن( ص )8))( 
ط دار الساقي الطبعة األوىل 0)0)م.

))(  أصول الفقه لغري احلنفية ص)9)(، امللل والنحل ))/ 06)(، املدخل إىل علم أصول الفقه 
ص)93(.

)3(  جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص ))6)( ط دار الساقي الطبعة األوىل 0)0)م.
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للتو قد غدت أشــبه بعقيدة إيامنية البد أن يشــهرها كل قادم جديد إىل ساحة الدراسات 
الشــافعية. إن هذه املصادرة التي آلت إىل ُمْسلَّمة شبه جممع عليها حتجب أوال عن الوعي 
واقعة االنقالب الالهويت واإلبستمولوجي الذي قاده الشافعي، كمؤسس ثاٍن لإلسالم يف 
"نشأة مستأنفة"  حسب التعبري اخللدوين،))( وختلع ثانيا عىل هذا االنقالب مرشوعية تنفي 
عنه الصفة االنقالبية بقدر ما تصوره عىل أنه )مجع( و)توسط( و)توفيق(، وبالتايل مصاحلة 
بني الفريقني النقيضني، فليس منقلب وال منقَلب عليه، بل بات احلدان املتعاكسان، الرأي 
واحلديث، أو العقل والنقل وكأهنام جناحان لطائر واحد ال يطري وال حيلق إال هبام. واحلال 
أن كل ما تقدم من دراســتنا ال يدع جماال للشــك يف أن طائر الشافعي مقصوص اجلناح، 
وعىل نحو غري قابل ملعاودة النبت، أوال ألنه ونعني جناح العقل قد استؤصل من جذوره، 
وثانيــا ألن اجلناح الثــاين ونعني جناح النقل قد غذي وأعطي مــن رشوط النامء ما يعود 

يكفيه للطريان بمفرده. ))(. 

طرابييش مســكون بعقلية االنقالب واالنقالبيني التي كررها عرشات املرات، ومنها 
وضــع عنوان كتابــه وهو تعبري عن الربجمة التــي يود طرابييش ترســيخها يف ذهن قارئه 
"انقالبية الشــافعي" لريســم منها انطباعا لدى القارئ بأن الشافعي- رمحه اهلل- منقلب 
عىل النص اإلسالمي، ووفق هذه التأطريية ترسم األجيال انطباعها عن الشافعي فيقول: 
)أفنغايل إذا قلنا إن الشــافعي نفذ انقالبًا حقيقيًا عىل الصعيد الالهويت واإلبتســمولوجي 

))( بالرغــم من حماولة طرابييش توظيف مفهوم ابن خلدون عن »النشــأة املســتأنفة«، من جهة ما حيمله 
املفهوم من مركبات ومعاين القطيعة واالســتمرارية يف الوقت نفسه، إال أنه مل يقدم رؤية جديدة تفرس 
اعتامد العامل العقيل بوصفه حمركًا للتاريخ، مع العلم أن ابن خلدون أورد مفهومه عن النشأة املستأنفة 
لت األحوال مجلة،  يف سياق تبدل أحوال اجلامعة البرشية وحتّول العامل من حوهلا، حيث يقول: »إذا تبدَّ
ل العامل بأرسه، وكأنَّه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعامل حمَدث«. عمر  فكأّنام تبدل اخللق من أصله وحتوِّ

عكوش.
))( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص ))6)( ط دار الساقي الطبعة األوىل 0)0)م.
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معًا عندما جعل للسنة الرســولية نصابًا إهليًا وبوأها منزلة األصل مع الكتاب …))(. )إذا 
استعرنا لغة احلركات االنقالبية احلديثة، مؤسسًا لـ” مجهورية جديدة “))(  ويميض مؤكدا 
صدارة الشــافعي يف العملية االنقالبية: )وال يعرس علينا أن ندرك خطورة النتائج املرتتبة 
عىل هذا االنقالب – والتعبري ال يبدو لنا مبالغًا فيه – الذي نفذه الشــافعي …()3(مما يؤكد 
أن هذا اإلرهاب الفكري جمرد حماولة انتقامية إلســقاط الشافعي لكن وفق عنوان جديد 
يمنحه األهلية لتنفيذ تلك العملية وعند إجراء عملية جرد فهريس لكلمة "انقالب" التي 
اســتخدمها طرابييش يف كتابه ســيجد الباحث أن اهلدف بات واضحــا أمام هذا البحث 

املتمثل يف 648 صفحة. 

وحياول طرابييش أن جيرد صفة )الوسطية( من اإلمام الشافعي وتسفيه كل الدراسات 
التي جعلت منه كذلك، وهي حماولة بائسة مل تسعد هبا األوساط العلمية بل تلقتها بالرفض 
واعتربت طرابييش مســترشق آخر يصطاد عىل ضفاف املدرســة االسترشاقية التي قادها 
"جوزيف شاخت" يف كتابه )بداية الفقه املحمدي( والتي حشدت كل قواها لتحقيق ذلك 

دون فائدة. )4(.

إن جناية الشــافعي يف نظر طرابييش التي ســامها )انقالبا( أنه حّول الرسول- عليه 
الصالة والسالم- )من مرّشع له إىل مرِشع( فقد شبه الشافعي ببولس الذي حّور املسيحية، 
فيقول: "أعاد تأسيس اإلســالم القرآين يف إسالم صحايب أو حتى تابعي يف انقالب يشبه 
– أكثر ما يشــبه- االنقالب الذي نفذه بولس الرسول املؤسس الثاين للمسيحية، بتحويله 

إياها من مسيحية إنجيلية إىل مسيحية حوارية")5(.

))( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )94)( ط دار الساقي الطبعة األوىل 0)0)م.

))( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )95)( ط دار الساقي الطبعة األوىل 0)0)م.

)3( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص ))7)( ط دار الساقي الطبعة األوىل 0)0)م.
)4( انظر: اجلناية عىل الشــافعي. مروان كردي الطبعــة األوىل 8)0)م . طبع دار املعراج، وعبقرية اإلمام 

الشافعي املدد واملداد. مشاري الشثري. طبع دار البيان.
)5( جورج طرابييش )من إسالم القرآن( ص )60)(.  
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وعند احلفر قليال يف سبب هذه احلملة املكثفة عىل اإلمام الشافعي يرصد أمحد قوشتي 
يف مدونته" موقــف االجتاه احلداثي من اإلمام الشــافعي عرض ونقــد"))( أن خالصة 

استهداف الشافعي يتمثل يف ثالثة أسباب: 

األولاألول : تأسيس الشافعي ملنهج علمي له قوانينه يف فهم النص الرشعي، من 
خالل اســتقراء وحتليل منهج النبيملسو هيلع هللا ىلص وأصحابــه وتابعيهم، وهذا 
املنهج الذي رسخه الشافعي يعد اليوم عقبة كئودا أمام زحف املناهج 
احلداثية لقراءة النص اإلســالمي بام خيرجها عن حقيقتها وطبيعتها. 
فالقراءة احلداثية لإلســالم تواجه ســًدا منيًعا ال يمكن هلا العبور من 

خالله إال بتصويب هزات عنيفة هلدمه.

: تأصيل الشافعي ملبدأ عمومية نصوص القرآن والسنة، وصالحيتها  الثاينالثاين
للبرشية وختامها للحياة، وهذا ما يزعج أبناء املدرســة احلداثية الذي 
يبذلون جهودا مضنية يف إثبات تارخيية القرآن والســنة وحتجيم النص 

بمرحلة زمنية ماضية ال تناسب مقاسات العرص. 

: تركيز اجلهود يف مرحلتهم األوىل عىل هدم مؤسيس العلوم الرشعية  الثالثالثالث
والتخلص من إرثهم الذي يشــكل خرسانة صلبة متنع مرشوعهم من 

التقدم يف املجتمع اإلسالمي.

لقد شكل مرشوع اإلمام الشــافعي لالجتاه احلداثي صداعا شديدا منعهم من القفز 
بمشــاريعهم الفوضوية للوصول للشارع اإلسالمي وتقديمها كمنهجيات حديثة تتناول 
النص اإلســالمي، فمثلت تلك الرصامة األصولية املطورة عرب القرون من شتى املدارس 

))( أمحد غوشــتي عبد الرحيم "موقف االجتاه احلداثي من اإلمام الشافعي" ط مركز التأصيل للدراسات 
والبحوث. وهو كتاب جدي يرصد أســباب اخلصومة بني االجتاه احلداثي وبني الشافعي وملاذا اتسم 

موقفهم منه بالنقد الشديد واهلجوم املتشنج.
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العلمية ومراكز البحث العلمي األصويل ســدا منيعا أوقفت التالعب بدالالت اخلطاب 
الرشعي ومسارات النص الذي يرغبونه.

كان هــذا املنهج الذي رســم تدويناته اإلمام الشــافعي باســتقراء مدارس الدرس 
األصويل السابق يمثل إصابات فكرية قاتلة ملرشوعهم وقادهم إىل خسائر فادحة، لذا ترى 
أن هناك اتفاقا حداثيا الستهداف اإلمام الشافعي بطرح متشابه يف مجيع أطروحات البيت 

احلداثي.

لقد أزعجهم ثناء األوســاط العلمية عرب القرون لعقلية اإلمام الشافعي وجهوده يف 
ضبط حتركات العقل املســلم، وهم يبحثون عن العقل اهلالمي املشــبع بالفوىض، حيث 

شكل هلم ذلك االنضباط مأزقا وجعل جهودهم احلداثية يف مهب الريح. 

ولقد أرسى الفكر الشــافعي معامل العقلية العلمية االسالمية التي ترفض القول بال 
حجة ، وتطارد التقليد وتلك املعامل أعطت بعدا هاما للعقل املســلم ووجهته إىل مسارات 
تفعيله كام حددته النصوص. ومل يكن الشــافعي معصوما بالوجه الذي يمنعه من اخلطأ يف 
اجتهاداته بل كانت للعلامء من بعده حتى أتباع مذهبه وتالميذه انتقادات وآراء ختالفه، لكن 

ليس حلد االستهداف واالسقاط الذي قاده طرابييش وزمرة املدرسة احلداثية املعارصة.

كان للشــافعي من اإلمكان العلمي واإلقدام املعريف ما مكنه من إتالف مجيع مذهبه 
القديم وإعالنه "ال أجعل يف حل مــن رواه عني"))( بعد انتقاله إىل مرص. فأحرق قديمه 
ليشيد جديده وينهي مسرية)30 ( عاما من األداء العلمي والبحث والتأليف يف أكرب عملية 

حتديث ومراجعة ملفردات الفكر اإلسالمي يف التاريخ.

))( مدخل إىل املذهب الشافعي )رجاله وأصوله وكتبه واصطالحاته(. دكتور نعامن جغيم ص)47)( دار 
الكتب العلمية.
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مالحظة هامة:

ومن خــالل هذا التتبع لتوجهات املدرســة احلداثية املعــارصة املنزعجة من اإلمام 
الشــافعي انزعاجا شديدا أود أن أرصد مالحظة اســتنتاجية ملحتها يف كتاباهتم األخرية، 
فســلوك التيار احلداثــي اليوم قد تنبه خلطئــه باألمس، حيث كان يعمــل من اخلارج مما 
أكســبه ضعفا شديدا، وشهية مسدودة لدى اجلمهور اإلسالمي، إال أنه يف اآلونة األخرية 
بدأ يعمل مــن داخل املنظومة األصولية الفقهية، ويف مســالخ "أســتاذ الدرس الفقهي 
األصويل"، ليمنح نفســه صالحية احلديــث، وحيمل ترصحيا معتمــدا يمكنه من عملية 
التجديد والنقد األصويل بمرشوعية ومنطقية، وُيســمح له أن ينخرط يف ســلك الفقهاء 
واألصوليني منازعا هلم أطروحاهتم ومتحدثا بذات األســلوب، وهي عملية تسلل ذكية 
لتلغيم اإلســالم وتفجريه من الداخل بتعبري عيل حرب الذي يكشــف بنفسه توجهات 
ذلك الســلوك فيقول: "فنحن نجد أن حسن حنفي الفيلســوف الناقد اهلادم بعقله لكل 
يشء والساعي يف الوقت نفسه إىل إعادة بنائه وتأسيسه يقدم نفسه بوصفه فقيها من فقهاء 

املسلمني جيدد هلم دينهم"))(. 

الشافعي ومنهج الداللة والبيان:

يشــري لؤي صايف يف إعامل العقل إىل بدايــات جتليات التفكــري املنهجي عند علامء 
املســلمني التي رامت حتديد طرائق منضبطــة لفهم معاين القرآن وتبيــني أوامره وهنيه، 
واحليلولة دون تفســريه تفسريا خيرجه عن دالالته التي وضع هلا أو تطويع هديه وتوجيهه 

))( غالبــا ما يتم تقديــم كتاب أيب املعايل اجلويني )الربهان( وفق التصنيــف الذي اعتمده ابن خلدون يف 
تاريخ علم األصول: حيث قرر أن:" من أحســن ما كتب فيه املتكلمون كتاب الربهان إلمام احلرمني 
واملستصفى للغزايل ومها من األشعرية وكتاب العمد لعبد اجلبار ورشحه املعتمد أليب احلسني البرصي 
ومها من املعتزلة، وكانت األربعة قواعــد هذا الفن وأركانه ثم خلص هذه الكتب األربعة فحالن من 
املتكلمني املتأخرين، مها اإلمام فخر الدين بن اخلطيب يف كتاب املحصول وســيف الدين اآلمدي يف 

كتاب" اإلحكام يف أصول األحكام" انظر مقدمة ابن خلدون ))/576(.
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إىل رغبــات النفس ونوازع اهلوى وهكذا أدت الرغبــة يف وضع ضوابط واضحة وحمددة 
لطرائق وإجراءات حتليل النــص املنزل وفهم معانيه وحتديد دالالته إىل بروز علم أصول 

الفقه." ))(.

كانت لإلمام حممد بن إدريس الشــافعي ريادة التدوين األصويل إلنجاز تلك املهمة 
العلمية الكربى واحلجر عىل اهلوى ورغبات النفس وشطحات الرأي من التوغل يف تفسري 
النص اإلسالمي تفسريا خارج حدوده أوفتح باب للعقل املقاد بالفوىض وعدم االنضباط 
ليرسح عرب األزمان يف دالالت يمليها اهلوى بحســب اختــالف ثقافات األجيال. فكان 
ملرشوعه العمالق )الرسالة( البداية التأسيسية واملحاولة الرائدة لتعيني طرائق االستدالل، 
وضبط منهجيات التعامل مع النص متكئًا عىل اإلمكانات العلمية التي منحتها له مدرسة 
أهل الرأي ومدرسة أهل احلديث وقدراته اللغوية والفقهية. وقد ربط الشافعي- رمحه اهلل 
تعاىل- فهم القرآن الكريم بنهجني من االستدالل. ونبه إىل واجب" طلبة العلم بلوغ غاية 
جهدهم يف االســتكثار من علمه )أي علم القرآن( والصرب عــىل كل عارض دون طلبه، 
وإخالص النية هلل يف اســتدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إىل اهلل يف العون عليه، فإنه 
ال يدرك خري إال بعونه. فإن من أدرك علم أحكام اهلل يف كتابه نصا واســتدالال، ووفقه اهلل 
للقــول والعمل بام علم منه فاز بالفضيلة يف دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت قلبه 

احلكمة، واستوجب يف الدين موضع اإلمامة" ))(.

وأوضــح دور العقل يف فهم الكتاب وضبط مناهج االســتدالل ليتمكن العقل من 
االســتنباط املنضبط، قال "إن اهلل جل ثناؤه منَّ عىل العباد بعقول فدهلم هبا عىل الفرق بني 

املختلف وهداهم السبيل إىل احلق نصا وداللة"  )3(. 

))( حممد بن ادريس الشافعي )الرسالة( ص) 9)( دار الكتب العلمية بريوت. وانظر إعامل العقل 
ص)67)(.

))(حممد بن ادريس الشافعي )الرسالة( ص) 9) ( دار الكتب العلمية بريوت. وانظر إعامل العقل 
ص)67)(.

)3( حممد بن ادريس الشافعي )الرسالة( ص) )50( دار الكتب العلمية بريوت. وانظر إعامل العقل ص )67)(.
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تناول العلامء آراء الشافعي االجتهادية من تالميذه وأصحاب مذهبه بالنقد والتعليق 
والفحص والتطوير ومل يكن أحد منهم يتحدث أن الشــافعي مارس انقالبا كالذي وصفه 

به طرابييش حماوال اسقاطه بأيد استرشاقية واضحة. 

ثمنت األمة الثروة العلمية التي قدمها الشافعي واجلهد العمالق الذي بذله يف عرصه 
وتفهمت مالبسات عرصه يف بعض اجتهاداته ووقفت إجالال هلا واحرتاما للقيمة العلمية 
التــي قدمها يف الدرس األصويل وإيضاح أمهيته يف حســم اخلالف ووضع التصورات يف 

أماكنها الصحيحة "والفضل للمبتدي وإن أبدع املقتدي".

لقد كان مدركا العالقات املعقدة بني األلفاظ ودالالهتا والنصوص ومعانيها، وسعى 
جاهدا لوضع تقسيم دقيٍق للكشِف عن تلَك العالقات، كام رأيناه واضحا يف الرسالة وإن 
كان ملن بعده من األصوليني مزيد إيضاح وتقســيم إال أن جيل التأسيس يتعرض لضغط 

علمي معريف شديد.

تطوير الدرس األصويل:

تتابــع الفعل التأرخيي إلثراء وتطوير علم أصول الفقه، وتعرض لعملية تطوير دقيقة 
وخضع لنقــد وتقويم من خمتلف البيئــات العقلية واملدارس الفكرية، ما  أكســبه املتانة 
واإلحكام وقوة االنضبــاط. فجهود اإلمام اجلويني )9)4هـ -478هـ( وتلميذه الغزايل 
)450 هـ - 505 هـ(  يف تطوير الدرس األصويل كانت ثمينة جدا وأســهمت يف استقرار 

الشكل اخلتامي للعناوين األساسية للمنهج األصويل))(.

ففــي القرن اخلامس اهلجري كان أبو املعايل اجلويني يقــدم مرئياته وأبحاثه املتينة يف 
إعادة صياغة املدونة األصولية التي ابتدأها الشــافعي، ويرشح الدكتور عبد الوهاب أبو 

))( نقد النص، عيل حرب ص)30( ط املركز الثقايف العريب الطبعة اخلامسة 005)م
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ســليامن يف كتابه الفكر األصويل مالمح التجديد األصويل الــذي قاده اجلويني "التجديد 
الذي أبرز ثوابتــه ومعامله الواضحة التي ال يعزب عن املتخصصني الذين يعيشــون عىل 
د  الفكر األصويل يف مدوناته ومصادره األصلية...هو كام يقتضيه اإلنصاف باحلكم ما تفرَّ
به إمام احلرمني يف هذا املجــال بكل ما قيل، بل واألحرى أن يعد كتابه الربهان يف أصول 
الفقه مرشوعا لتجديد هذا العلم بكل ما يعنيه التجديد موضوعا وشــكال أيضا يف صورة 

غري مسبوقة وغري ملحوقة أنموذجا رفيعا لتحقيق هذه الغاية.

ومتثلت عنارص جتديد الفكر األصويل عند اجلويني يف:

التسليم التام ألصول الرشيعة وإبقاؤها عىل الرأي. 11  
التحليل املوضوعي وتصويب املجتهدين يف املظنونات. 22  

تفهم آراء املخالفني وإنصافهم. 33  
كيفية استخالص الرأي الصحيح. 44  

إعطاء كل موضوع خاصيته وعدم اعتباره بغريه. 55  

إحكام صياغة املصطلحات األصولية ))(. 66  

أما تلميذه أبو حامــد الغزايل فقد قدم جهودا ثمينــة يف تطوير الدرس األصويل من 
خــالل عدد من كتبه املطولة واملتوســطة واملختــرصة وكان "املســتصفى" الذي ختم به 
تدويناته األصولية آخر حياته يدل عىل الكامل األصويل املعريف الذي بلغه حجة اإلسالم، 

))( راجع الفكر األصويل لعبد الوهاب أبو ســليامن، تم النقل بواسطة: "بني علمي أصول الفقه واملقاصد" 
ملحمد احلبيب ابن اخلوجة. ص )0)5(.
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وقد أثنى فيه الغزايل عىل دور العقل وقيمته يف اإلســالم حيث عرب عنه أنه حاكم رضوري 
يقول: "أما بعـــد فقد تـناطق قايض العـقل وهو احلـــاكم الذي ال يعزل وال يبّدل شاهد 
الرشع  وهو الشــاهد امُلزّكى املعّدُل بأن الدنيا دار غرور ال دار رسور ومطية عمل ال مطية 
كســل كام بني أن العقل هو أرشف األشــياء ألنه مركب الديانة وحامل األمانة"))( وقدم 
صياغات جديــدة للمصطلح األصويل، ومالحظات هامــة يف التكوين األصويل. وقدم 
تتابعا منهجيا يف التدوين األصويل كانت نقطة فاصلة عمن ســبقه بأسلوب تقريري قائم 

عىل تداعي األفكار وتسلسلها وترابطها وإفضاء بعضها إىل بعض.

ولســنا هنا بصدد رصد التطوير الذي حدث للدرس األصويل ولكن نشري إملاحا إىل 
أن الــدرس األصويل قد كان طوال القرون عىل مائدة الترشيح العلمي املنهجي، ومل يتوار  
حلقبة من احلقب كام يزعم أبناء املدرسة احلداثية التي قامت عىل هدمه ال عىل تطويره وفق 

منهجية علمية ضابطة.

ثم كان الــدرس األصويل عىل موعد يف القرن الثامن مع اإلمام إبراهيم بن موســى 
الشاطبي )0)7ـ 790هـ( الذي أحدث فيه معامرا جديدا يتمم النقص اجلزئي الذي ملحه 

يف الساحة األصولية.

يقدم الدكتور قطب الريســوين يف" التجديد األصويل عند الشاطبي" صورة بانورامية 
جيدة عن مســار هذا التجديد الذي أحدثه الشــاطبي فيشــري إىل أن " الشاطبي كان بحق 
وصدق جمــددا يف هذا املضامر بموافقاته بنَي الظاهر والباطــن واعتصامه بحبل املقاصد، 
وداللتها احلاكمة عىل الترصف، والتدين، والصنيــع االجتهادي بأفراده املتعددة، وقيامه 
عىل تصحيــِح املفاهيم األصولية انطالقا من احلاجة التدينيــة لعرصه، وليس هذا النزوع 
التجديدي رضبــا من الرتف الفكــري أو الرياضة العقلية، بل أوجبتــه دواع إصالحية 
متحفــزة إىل ترميــم العقل الفقهي، وتصفيــة الدين، وتأصيل ســؤال األخالق يف إطار 

))( املستصفى) 190/2(.
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العقالنية القاصدة، بعد أن أوشــكت احلضارة األندلســية عىل األفول، وتغشى األمة ما 
تغشاها، من ألوان الرتدي السيايس واالجتامعي والفكري.

بيد أن أصداء مرشوع الشــاطبي تعدت حقل التجديد األصويل إىل حقول املامرســة 
االجتهادية والدعوية، وأسهمت يف تشــكيل وعي جديد لدى أرباب الفتوى، والدعوة، 
والفكــر، ال نغايل إذا ســميناه صحوة علميــة، والصحوة إنام تكون بعد ســبات ومخول 

ودعة."))(.

ويشري إىل البعد األخالقي الذي كان الشاطبي يرسمه من خالل مرشوعه التجديدي 
وغاياته النبيلة من هذا املرشوع. " إن التجديد األصويل عند الشــاطبي مواكب لرضورات 
اإلصالح يف عرصه، ومنخرط يف مرشوع حضــاري طموح إىل ترميم تناقضات املجتمع 
األندليس واســتئناف الدور القيادي للرشيعة، حتت شــعار األوبــة لألصول، ومواجهة 
التدين الزائف، وصياغة النموذج األمثل للتحيل والتخيل، وال يستد احلديث عن التجديد 
عند الشاطبي إال برســم إطاره التارخيي واملعريف، وتفسريه يف ضوء الظواهر واألعراض 

التي عج هبا واقعه، والناس بواقعهم أشبه منهم بآبائهم.

ولعلنــا ال نحيد عن مدرجة احلق إذا قلنا: ال يعرى ملمح أصويل جتديدي عند الرجل 
عن مقصديــة دعوية أو أخالقية أو تربوية، وهذا التامهــي بني )األصويل( و)األخالقي( 
ينبثق من رسوخ اقتناعه بالبعد الرسايل لعلوم الرشيعة، وكوهنا وسيلة  إىل التعبد وإخراج 
العبد من داعية هواه، يقول يف املقدمة الســابعة من)موافقاتــه( "كل علم رشعي، فطلب 
الشارع له إنام يكون من حيث هو وسيلة إىل التعبد به هلل تعاىل، ال من جهة أخرى، فإن ظهر 
فيــه اعتبار جهة أخرى، فالتبع والقصد الثــاين ال بالقصد األول، وكل علم ال يفيد عمال 

فليس يف الرشع ما يدل عىل استحسانه"))(.

))( التجديد األصويل عند اإلمام الشاطبي. قطب الريسوين ص)6( ط دار امليامن للنرش والتوزيع. الطبعة األوىل 2018م
))( املوافقات للشاطبي ))/60 ـ)6( والتجديد األصويل عند اإلمام الشاطبي. قطب الريسوين ص)))( 

ط دار امليامن للنرش والتوزيع. الطبعة األوىل 8)0)م 
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وهنا ندرك الفرق بني مســار التجديد األصويل الذي قــاده األصوليون عرب القرون 
ونتائجه عىل تطوير علم أصول الفقه، ومسار التيار احلداثي املعارص ومدارس االسترشاق 

من ذلك.

ويظهر أن املرشوع الشــاطبي التجديدي يف مدونة "املوافقات" كان من أهدافه تطوير 
العقــل الفقهي وإخراجه من حالة الركود التي عاشــها يف تلك الفــرتة والقفز بالدرس 
األصــويل قفزة كربى إىل األمام "فالعقل الفقهي يف عرص الشــاطبي كان نائيًا عن معرتكه 
احلقيقي مزبونا يف هوامش ضيقة من االنتساخ، واالجرتار، وترداد املسطور املكرور، كأن 
طاقته من النزارة بالقدر الذي ال يســعف عىل اقتحام غمرة فكرية أو استرشاف أفق جديد 

من آفاق النظر االجتهادي!

وإن استدعاء سياق العرص األندليس عموما، والغرناطي عىل وجه اخلصوص، لينهض 
الدليل الدامغ عىل ان اســتقالة هذا العقل من قبل النوازل املتســارعة مسوغة باستفحال 
آفتني: آفة التعصب املذهبي، وآفة العبث التأوييل، ولذلك ســعى الشاطبي سعيه ملقارعة 
املقلدة املؤولني، وآثر أن يكون جتديده األصويل متنفسا لذلك، بدءا من املصطلح، ومرورا 

بالتقعيد، وانتهاء بالصياغة ))(. 

وكانت ظنية الطرق املؤدية إىل الفقه التي أشــعلت األرايض األصولية بمعارك خمتلفة 
ونزاعات شــديدة تروهيا كتب األصول منفذًا هلؤالء لتجديد التقليل من شــأن الشافعي 
وزمالئه أعضاء املدرسة األصولية، فرتكزت جهود الشاطبي جمددا حلسم هذه املعركة فقد 
كان شعوره برضورة حسم تلك املباحث الظنية يف ثنايا علم األصول ونقلها ملنطقة القطع، 
فعمد إىل عمليات استقراء واســعة وجتميع جلزئيات تلك الظنيات ومل شتاهتا حتى بلغت 

التواتر فحكم بقطعيتها.

))( التجديد األصويل عند اإلمام الشاطبي. قطب الريسوين ص)3)( ط دار امليامن للنرش والتوزيع. 
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هذا املجهود العمالق الذي قاده الشــاطبي جتلت فيه قدراته األصولية فقد اســتهل 
كتابه )املوافقات( بحســم هذه القضية من خالل منهجية علمية مسحية متنحه قدرا كبريا 
من الصحة والثبات يقول يف افتتاحية كتابه "أصول الفقه يف الدين قطعية ال ظنية"))( ويعلق 
الريســوين عىل هذه القاعدة بأهنا امتداد لفكرة قطعية األصول عند اجلويني، ووســيلة إىل 
عقلنة التكليف، ونشــدان الوفاق، ونقــل املعرفة األصولية من وضــع البيان إىل وضع 
الربهان، استنادا إىل منهج االستقراء، واملبادئ العقلية الضابطة، وانتهاء إىل انبساط احلكم 

)حكم اهلل تعاىل عىل ما ال هناية( ))( .

كشــف الباحث أحسن احلساسنة عن حتركات الشــاطبي يف حسم هذه القضية التي 
أرقــت األصوليني، يف كتابه "معامل التجديد يف أصول الترشيع اإلســالمي")3( وهو بحث 
عميق مشبع لتفصيالت وخطوات هذا احلسم، حيث متثلت حتركات األصوليني من قبله 
ملواجهة هذه القضية بصور خمتلفة، فالباقالين اضطر إىل إخراج القضايا الظنية من الدرس 
األصويل، واجلويني من قبله قدم اعتذارا عريضا عن إدخاهلا فيه، وقدم الئحة من املربرات 
التي رآها مناســبة هلذا احلشو. أما ابن حزم فقد القى بالبحث األصويل يف رحاب الرباهني 

العقلية سعيا إىل حماولة بناء قواعد تعطي نتائج قطعية.

وإضافة إىل قيام الشــاطبي بتنقية املنهــج األصويل من املســائل العارية عنه ونخله 

))(  الشاطبي )املوافقات( ))/9)(. 
))(  اجلويني )الغياثي( ص 648. والتجديد األصويل عند اإلمام الشــاطبي. قطب الريسوين ص)37( ط 

دار امليامن للنرش والتوزيع. الطبعة األوىل 8)0)م
)3( يســعى الكتاب إىل كشــف منابع الفكر األصويل عند اإلمام الشــاطبي وخصائصــه العلمية وآرائه 
التجديدية، وجوانب إبداعه يف جمال أصول الفقه، مع إبراز منهجيته العلمية األصولية التي شــكلت 
يف جمموعها تكاماًل معرفيًّا جديًرا باالعتبار، ومما حيســب هلذه الدراســة تناوهلا للمضامني األصولية 
التي متثلت يف بعض آراء الشــاطبي األصولية، مقارًنا إياها بغريها من آراء علامء األصول، أو عارًضا 
إياها عرًضا حتليليًّا قصد الكشف عن خمتلف األبعاد النظرية والتطبيقية للمسائل األصولية. ]إسالمية 

املعرفة: جملة الفكر اإلسالمي املعارص - العدد 78[
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للقواعــد األصولية لطرد كل ما علق هبا من غري فنها كعلم الكالم واللغة واملنطق التي تم 
تلفيقها بالقوانني األصولية يقول:" كل مسألة مرسومة يف أصول الفقه ال ينبني عليها فروع 

فقهية، أو آداب رشعية، أو ال تكون عونا يف ذلك، فوضعها يف أصول الفقه عارية"))(. 
وعمد إىل جذور هذا العلم فضخ جهوده الفكرية وقدراته العلمية يف تطوير "املصطلح 
األصــويل" كام رصده فريد األنصاري ))( "وال يكون التجديد يف العلم صلبيا راســخا إال 
إذا مس اللبنة األوىل من نســيجه وهي املصطلح، ولذا آثر الشــاطبي البداءة به يف جتديده 
األصويل وأدار عليه أنظاره املقاصدية املسددة حتى استوى معجونا بامء املقاصد، ومفصال 

بمعيار اخلدمة هلا.

وإن جتديد مصطلح ما، يف علم ما، يف زمن ما، يعني أن حتريفا اعرتاه، وأزاله عن حق 
مفهومــه، والتحريف ديدن أهل األهواء، وال يلفي متنفســه إال يف بيئة فكرية متحجرة ال 

سبيل فيها إىل إحياء العلوم، ونقد أدبياهتا السائدة )3(.

أما املقاصد الرشعية فكان رائد التجديد فيه بل املستقدم األول هلا يف الساحة األصولية 
بعــد لبنات قادها عدد من األصوليني من قبله فكان التنظري األصويل معجونا بامء املقاصد 

يف املوافقات من رأسه إىل قدمه بتعبري الريسوين)4( .

وتعد هذه القفزة التي أحدثها الشاطبي يف الدرس األصويل قفزة نوعية، فتحت شهية 
العلامء للبناء عليها واالعجاب بمستواها املنهجي الرائد غري أن املدرسة احلداثية ذاهتا كان 

هلا رأي آخر من هذا التطوير كام سنذكره فيام بعد.

))(  الشاطبي )املوافقات( ))/40(.
))(  املصطلــح األصــويل عند الشــاطبي فريد األنصاري الطبعــة األوىل 004)م املعهــد العاملي للفكر 

اإلسالمي.
)3(  التجديد األصويل عند اإلمام الشــاطبي. قطب الريســوين ص)63( ط دار امليــامن للنرش والتوزيع. 

الطبعة األوىل 8)0)م
)4(  التجديد األصويل عند اإلمام الشــاطبي. قطب الريســوين ص)47( ط دار امليــامن للنرش والتوزيع. 

الطبعة األوىل 8)0)م
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وجاء العالمــة حممد الطاهر بن عاشــور )96))ــــ 393)هـــ   ( ليضع اإلطار 
الفلســفي لتلك اخلطوات اإلجرائية التي صنعها الشاطبي فبحسب إسامعيل احلسني فإن 
"نظرية املقاصد عند اإلمام الشــاطبي مل تكن عند التأمل الدقيق إال أداة إجرائية يف البحث 
املقاصدي عند ابن عاشــور"))(. وكانت اإلمكانات العلمية واللغوية التي امتلكها اإلمام 
الطاهر بن عاشور مؤهلة له يف حتليل االبتكار األصويل الذي دونه اإلمام الشاطبي، ونقد 
أدبياته يقول: "فنحن إذا أردنــا أن ندون أصوال قطعية للتفقه يف الدين حق علينا أن نعمد 
إىل مســائل أصول الفقه املتعارفة، وأن نعيد ذوهبا يف بوتقة التدوين ونعريها بمعيار النظر 
والنقد، فننفي عنها األجزاء الغريبة التي غلثت هبا، ونضع فيها أرشف معادن الفقه والنظر 
ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونســميه: علم مقاصد الرشيعــة، ونرتك علم أصول الفقه عىل 
حاله تستمد منه طرق تركيب األدلة الفقهية"))(. كانت مرئيات ابن عاشور تقوم عىل فصل 
"املقاصد" عن مفردات الدرس األصويل وجعلها مســتقلة متاما عنه مع إبقاء أصول الفقه 
علام مستقال، ولعل جهود الشــاطبي وحماوالته العلمية الناجحة يف الدرس األصويل هي 
من أغرت ابن عاشــور ملزيد من التطوير وعليها اتكأ الرجل واثقا بال تردد. " إن الشاطبي 
برصَّ ابن عاشور بدروب التجديد فانتحاه، ثم شعبه إىل دروب أفضت به إىل قرار الفصل. 
بيــد أن تأثر املعلم الثاين باملعلم األول ال يدور يف فلك التكرار واالجرتار، بل فيه جوانب 

ال ختفى من اإلضافة واالبتكار")3(.

واستمرت عجلة التطويرات األصولية تتابع من خالل سلسلة من البحوث والرسائل 
العلميــة اجلامعية واملؤمترات العلمية وغريها.. التي قدم فيها العلامء والباحثون مســالك 
شــتى وتصحيحات فريدة، لكن عــىل طاولة بحثية متينة مبنية عــىل منهجية تطور العلم 

))(  نظرية املقاصد عن اإلمام حممد الطاهر بن عاشــور ص )30( إسامعيل احلسني الطبعة األوىل. املعهد 
العاملي للفكر اإلسالمي 005)م

))(  حممد الطاهر بن عاشــور "مقاصد الرشيعة اإلسالمية" ص)7) دار النفائس للنرش والتوزيع األردن. 
الطبعة األوىل 999)م.

)3(  التجديد األصويل عند اإلمام الشاطبي. قطب الريسوين ص))))( ط دار امليامن للنرش والتوزيع. 
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وتبحــث يف وجهات النظر العلمية املختلفة للعلامء فيهــا وتعكف عىل تقديم املفيد الذي 
يسهم يف إطالق العقل املنضبط البعيد عن الفوىض الذي يتمثل دين اهلل الذي ارتىض.

 لقد صادفت دعود الشاطبي من أحالف التجديد َجنانا واعيا، وأذنا صاغية، فأداروا 
عليها رؤاهم وعناوين بحوثهم، ومن هذه الرؤى أو تلكم العناوين:

مدخل التجديد األصويل: مدخل التنخيل ))(.

ما جيدد علم األصول بإزالته منه))(.

جتديد تصفية يف حمتوى الفكر األصويل)3(.

الوظيفة األصولية جدل املفهوم )4(.
حذف املسائل العارية )5(. )6( إضافة إىل ما قام به آخرون من جهود عمالقة يف خدمة 

مسار التجديد األصويل يف عرصنا، وتطوير اآللة املقاصدية ودراسة متعمقة لنظرياهتا.

حتركات املدرسة احلداثية يف ساحات األصول:

أما املدرسة احلداثية، فقد عمدت إىل الدعوة إىل هدم تلك القوانني األصولية وإطالق 
مسارات العقل ليعمل يف بيئة خالية من االنضباط، تقول يف النص ما تشاء وفق املدخالت 
العقلية التي يمتلكها كل عقل، وهي دعوة متمردة عىل العقل والنقل تسري يف ضوء أهداف 

مشبوهة. 

))(  نظرية التجديد األصويل للحسان شهيد، ص) 55)،)3) (.
))(  جتديد علم أصول الفقه ملولود الرسيري ص) 89)، 90)(.

)3(  قراءات معرفية يف الفكر األصويل لقطب سانو) 59) ــ67)(.
)4(  غمرات األصول. مشاري الشثري، ص) 9) ــ64(.

)5(   التجديد يف أصول الفقه ، جلميلة بو خاتم ص) 0)4(.
)6(  التجديد األصويل عند اإلمام الشاطبي. قطب الريسوين ص)47( ط دار امليامن للنرش والتوزيع. 
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تذهب القراءة احلداثية للنص القرآين مذهًبا خمتلًفا فهي تود تفســرَي القرآِن جمردا من 
أي انضباطات أو رشوط مهنية، تساعد عىل الكشف عن املقصود الداليل لآليات القرآنية، 
بل عىل العكس تود التجرد من أي التزامات سوى أن تسمح للعقل أن يرسح أفكاره فيها، 
وقد رشح ابن النقيب قديام الطرق التي يســري عليها دعاة التفســري بالرأي الفاسد، قال: " 

مجلة ما حتصل يف معنى حديث التفسري بالرأي، مخسة أقوال:

أحدها: التفسري من غري حصول العلوم التي جيوز معها التفسري. 

الثاين: تفسري املتشابه الذي ال يعلمه إال اهلل. 
والثالث: التفسري املقرر للمذهب الفاســد، بأن جيعل املذهب أصال والتفسري تابعا، 

فريد إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفا. 

الرابع: التفسري عىل أن مراد اهلل كذا عىل القطع من غري دليل. 

واخلامس: التفسري باالستحسان واهلوى"))( 

وهي نفســها ما تصبو إليه املدرســة احلداثية، التخلص مــن أي التزامات مهنية يف 
العملية التفســريية واالنطالق املجرد يف فضاءات النص، وسيادة العقل يف هذه املناطق. 
لذلــك يرى عبد املجيد الرشيف أن إحاطة القرآن بالقداســة جيعلنــا ال هنتدي إىل دالالته 
العميقة، قال: "مهام كان التوجه فإن معظم التفاســري حاولــت أن توجد معنى للقرآن يف 
إطاِر القداســِة فلم نوفق إىل بلوغ منطقه العام."))( ويرفض حممد أركون تســمية "القرآن 
الكريم"، ويطلق عليه بـ"الظاهرة القرآنية"؛ ألن كلمة "قرآن" "مثقلة بالشــحنات واملضامني 
الالهوتية والطقوس الشــعائرية"، وألهنا تقف عائقا أمام املراجعة النقدية اجلذرية للرتاث 
اإلسالمي وإعادة تشكليه. فأركون يتحدث عن الظاهرة القرآنية كام يتحدث عن الظواهر 

))(   اإلتقان يف علوم القرآن ، للسيوطي، ))/)40.(
))(  "يف قراءة النص الديني" لعبد املجيد الرشيف وآخرين، ص89، سلسلة موافقات، طبعة989)م.
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العلمية واالجتامعية، وهيدف من وراء ذلك إىل "وضع كل الرتكيبات العقائدية اإلسالمية 
وكل التحديثات الالهوتية والترشيعية واألدبية والبالغية والتفســريية.. إلخ عىل مسافة 

نقدية كافية كباحث علمي"))(.

أما حممد شــحرور يف " نحو أصول جديدة للفقه اإلســالمي" فــريى أننا "بحاجة إىل 
وضع أســس جديدة للفقه، وال يغرنك شعار باب االجتهاد املفتوح، فهو شعار تسويقي 
بحت، ألننا نتحدث عن إعــادة تأصيل األصول بتقديم مفاهيم جديدة آليات األحكام، 
مثل نظرية احلدود يف الترشيع، وفكرة أن السنة القولية ليست وحيا، وفكرة أن اإلمجاع هو 
إمجاع األحياء ال إمجــاع األموات، وفكرة أن القياس هو بتقديم البينات املادية اإلحصائية 
ال بقياس شــاهد عىل غائب"))( ثم أخذ يوضح تلك القضايا بطريقته بعيدا عن السياقات 
العلمية املستمدة من اإلطار الذي تتابع عليه العلامء يف كل عرص ومرص، ثم يدعي االرمتاء 
يف أحضــان النص زعام أهنم ينحتون منه فهاًم واســتنباطا بعيًدا عن ســياقات لغة التنزيل 

ودالالهتا.

وقد رصد الريســوين يف )التجديد األصويل( حتركات املدرسة احلداثية وموقفها من 
التجديد الذي أحدثه اإلمام الشــاطبي، فقال:" كان ملوافقات الشاطبي حضور يف القراءة 
املعــارصة للنص الديني، وكانت أنظــاره األصولية التجديدية مثــار احتفال عند بعض 
املفكرين املعارصين، كنرص حامد أيب زيد، وحســن حنفي، وحممد عابد اجلابري، بيد أن 
هذا احلضور وذاك االحتفال مل يصادف حمله، أو يؤيت أكله، لكون املحتفي واملحتفى به عىل 
طريف نقيض يف تصور املجال احلركي للعقل، وفهم الدور الوســطي للمقاصد، بوصفها 

ميزانا عاصام من تفريط احلرفيني، وإفراط املتقولني.

))(  الفكر األصويل، واســتحالة التأصيل، حممد أركون. ترمجة هاشم صالح. دار الساقي، بريوت. ط). 
سنة )00)، ص )00)(.

))(  حممد شحرور " نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي" ص)56( طبع دار الساقي.
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ولعل حممد عابد اجلابري أكثر املفكرين العرصانيني اتكاء عىل املدخل املقاصدي لبناء 
منهجية جديدة يف التأصيل واالستنباط، تقوم أول ما تقوم عىل تنصيب املقاصد املعارصة، 
كاحلرية واملساواة، والعدالة االجتامعية، حكام عىل النصوص اجلزئية، فال يسلم منها إال ما 
أقرته األوضاع احلادثة واملصالح املســتأنفة بوصفها أسباب نزول جديدة، تصنع معقولية 
احلكم، وجتدد روح الفقه، وجتعل باب الرشيعة مرشعا يف وجه مستجدات العرص، يقول:" 
بناء معقولية احلكم الرشعي عىل أســباب النزول يف إطار اعتبار املصلحة، يفســح املجال 
لبناء معقوليات أخرى، عندما يتعلق األمر بأســباب نزول أخرى، أي وضعيات جديدة، 
وبذلــك تتجدد احلياة يف الفقــه، وتتجدد الروح يف االجتهاد، وتصبح الرشيعة مســايرة 

للتطور، قابلة للتطبيق يف كل زمان ومكان"))(.

ويف إطــار اجلهل بمنظومة الــرشع، وتراتيبها، وتكامل كلياهتا وجزئياهتا، اســتغنى 
أرباب هذا االجتاه عن أسباب النزول املأثورة بأسباب جديدة مدارها عىل املصلحة الوقتية 
الناسخة للحكم التفصييل، فغدا لكل عرص مقاصده وأسباب نزوله، التي تصنع معقولية 
األحكام، وحيوية الفقه، واتساع صدر الرشيعة للمستجدات، بيد أن املنصفني من مفكري 
األمة وســعوا أوعية النصوص، واســتثاروا دالالهتا اإلضافية ببصرية مقاصدية حّذاء، 
وفتحوا للرشيعة أكثر من نافذة ملواكبة النوازل املســتأنفة، فكانت آثار ابن عاشــور، وأيب 
زهرة، وفتحي الدريني، وعبد الرمحن الســنويس، صدى عطرا ومرنانا لتجديد الشاطبي 

وعبقريته األصولية".))(

ونالحظ أن احلفريات احلداثية ألعامل الشــاطبي كان هلا عــدد من وجهات النظر، 

))( "وجهة نظر" حممد عابد اجلابري، ص) 63(.
))(  "التجديد األصويل عند اإلمام الشاطبي" قطب الريسوين ص)))) ـ 7))( ط دار امليامن للنرش 

والتوزيع. الطبعة األوىل 8)0)م
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فمحمد عابد اجلابري عمد إىل التضخيم االبســتمولوجي ))( ألعامل الشــاطبي. واعترب 
أن اإلمام الشــاطبي شكل قطيعة ابستمولوجية مع الشــافعي وكل األصوليني من بعده؛ 
كونه دعا لبناء أصول الفقه عىل املقاصد بدل بنائها عىل استثامر األلفاظ ))(، وهذا التحليل 

اجلابري يعد ممهدا إلحالل املقاصد حمل األحكام الرشعية بطريقة ما.

وأما جورج طرابييش، فقد كان أكثر وضوحا يف اســتهداف الشاطبي من غريه فام هو 
عنده إال صورة أخرى للشــافعي منفذ "االنقــالب األول" ، وانتقد رأي اجلابري فيه. ويف 
رأيي أن كال الرجلني اســتهدف الشاطبي  فكان اجلابري أكثر ذكاء وحرفنة من طرابييش؛ 
حيث أراد أن يكون الشــاطبي بابا رشعيا لعبور عربة احلداثة مــن خالل طريقها، فعمد 
إىل الثناء عىل الشــاطبي لكن بالفهــم الذي يوده ألدوات الشــاطبي يف العبور، بينام كاَن 
طرابيــيش أكثر وضوحا يف نقد الشــاطبي الذي ما هو يف احلقيقة عنده إال نســخة أخرى 
من الشــافعي "لكن العرص الذي صنف فيه الشاطبي كان أكثر انحطاطًا من العرص الذي 
صنف فيه الشــافعي، ثم يتأدب أخريًا مع الشاطبي ويلقبه "بشــافعي عرص االندثار")3(؛ 
وذلك اعتامًدا عىل أن الشــاطبي مل يراع املعاين واملقاصد كام ينبغــي؛ ذلك ملراعاته أحيانًا 

للنصوص بحرفيتها. )4( 

ويعكــس كالم طرابييش هنا األزمة التي شــكلها علم األصول للمدرســة احلداثية 

))(  ماهية االبستمولوجيا: كلمة "معريف" يف اخلطاب الفلسفي العريب هي عادًة ترمجة لكلمة "ابستمولوجيا"، 
وهي كلمة مشــتقة من كلمتني يونانيتني "ابستيم" بمعنى "معرفة" أو "علم" و"لوجوس" بمعنى "دراسة" 
أو "نظرية". واالبســتمولوجيا هي علم دراســة ما نزعم أنه معرفة، إما عــن العامل اخلارجي )املادي( 
أو عن العامل الداخيل )اإلنساين(، وهو علم يدرس )بشكل نقدي( املبـــادئ والفرضـــيات والنتائج 
العلمـــية هبـــدف بيان أصلها وحدودها ومدى شموليتها وقيمتها املوضوعية ومناهجها وصحتها. 
واالبســتمولوجيا، يف اللغة اإلنجليزية، هي بشكل عام نظرية املعرفة )التي تتناول العالقة بني الذات 

العارفة واملوضوع املعروف(.
))(  مقال بعنوان "إعادة تأصيل األصول"، حممد عابد اجلابري.

)3(  وحدة العقل العريب، جورج طرابييش، ص) 9)3(.
)4(  مقال بعنوان: "حفريات احلداثة يف احلقل املقاصدي" منة اهلل عيل.
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ورضر التطوير الذي قاده الشــاطبي عليها، فمع تكاثف الغبــار عىل األدوات األصولية 
وأفول الكثري من قواعدها عن العصور التي ســبقت الشــاطبي، إال أن جتديد الشــاطبي 
قــد أعاَد بعث هذا العلم من جديد إىل املنصة العلمية؛ مما شــكل هتديدا حقيقا عىل جهود 
املدرســة احلداثية ومنطلقاهتا يف إقصاء النص وإعادة تنصيب العقل منفردا. لذا نلحظ يف 
كالم طرابييش خيبة أمل من ظهور شــافعي جديد يف عرص االندثار، وهو ما يؤكده وائل 
حالق الذي رأى أن الشاطبي رغم جتديده إال أنه مل خيرج عن فروع الفقه املالكي والتزامه 

بالتأصيل ضمن ناطقاته، وهو ما ال يرجونه ويأملونه.

لقد كان احتفاء بعض رواد املدرسة احلداثية باملقاصد كاجلابري جمرد منفذ لعبور أفكار 
الفوىض التي أرادوا أن يسوقوها، فوجدوا أن فكرة املقاصد فكرة فضفافة لنرش بضاعتهم 
االستنباطية، وعبور عربة املعقولية عرب الطريق املقاصدي جمردا عن طرق ثبوهتا، وجماالت 
إعامهلا، وعالقتها باجلزئيات وتنوعها بحسب املراتب الرشعية. وفق الطرح الدقيق الذي 
وضع إطاره الشاطبي، ومن بعده ابن عاشور، وهو ما أدركه طرابييش فعرب عن خيبة أمله 

من ظهور شافعي جديد يف القرن الثامن اهلجري.

عىل أبواب القياس ))(: 

كانت نفس طرابييش مسدودة من "القياس" أيضا باعتباره حركة موهومة تسمح للعقل 
باحلراك، لكنه حمكوم بحركــة النص يدور معه حيث دار، وهذا ما ال يرغب به طرابييش، 
فهو يرغب بإطالق العقل بعيدا عن النص ويف فضاءات مفتوحة. إذ يعرب عن ذلك بقوله: 
" الشــافعي حرص العقل يف دائرة ضيقة من االســتتباع ومل يلغه إلغاء تاما، فالدليل يقدمه 

))(  اختار اآلمدي تعريفا للقياس حيث قال: ” واملختار يف حد القياس أن يقال إنه عبارة عن االستواء بني 
الفرع واألصل يف العلة املســتنبطة من حكم األصل، وهذه العبارة جامعة مانعة وافية بالغرض عرية 
عام يعرتضها من التشــكيكات العارضة لغريها عىل ما تقدم “. اآلمدي- اإلحكام يف أصول األحكام 

– دار احلديث القاهرة جزء 3 ص) 37)(.
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تأسيســه النظري آللية القياس... وبالفعل قبل أن يفرد الشــافعي بابا عىل حدة للقياس، 
كان صاغ من طلع الرسالة املصادرة التالية:)ليس ألحد أن يقول يف يشء حل وال حرم إال 
من جهة العلم، وجهة العلم اخلرب يف الكتاب أو الســنة أو اإلمجاع أو القياس، والقياس ما 

طلب بالدالئل عىل موافقه اخلرب املتقدم من الكتاب أو السنة())(.  

إن طرابييش ال يرغُب أن يكون النص هنا هو املســتند الــذي تقاُس احلوادث عليه، 
ولكنه يــود للعقل أن ينطلق بال رباط يعود إليه، وهذا ما يظهر جيدا مشــكلة الرجل مع 
النص وليس مع آلية القياس. فالشــافعي ال يشــق طريقا للعقِل بعيدا عن النص، واهتامه 
بتهميش العقل وحتجيمــه اهتام مقصود إال إذا كان النص هــو الذي مهش العقل، وهذا 
ما ال يســتطيع طرابييش الترصيح هبا رصاحة فلجأ إليه تعريضــا. "فالنص الذي يتحرك 
عقل الشــافعي يف إطاره نص ال تتناهى معانيه، فهو نص مــن لدن املطلق، وتتالقى آياته 

وصحائفه مع آيات اهلل  "))( .

النص الذي يتخذه الشافعي أرضية لالجتهاد يف استنباط معانيه ال يقيد عقله كام يقول 
طرابييش، ولكنه يفتح أمامه آفاق املمكنات، وحيثه عىل استنفاد أقى طاقته يف حماوالت ال 
تنتهي؛ ألنه نص مطلق غري قابل للتحديد ليس يف ذاته بل بنسبة علم اإلنسان إليه وال متناٍه 

يف ذاته بالفعل، وليس بنسبة علم اإلنسان إليه)3(.

إن الشافعي كان يدور يف دائرة النص، وهي هتمة طرابيشية كافية للحكم بأنه يامرس 
إلغائية العقل وإقالته بعيدا عن التغلغل يف حتليل معاين القياس وموضوعاته، وسرب العلل، 
وتقســيمها، وحتقيق املناط وخترجيه، والكشف عن مســالك العلة، وهي البيئة التي أراد 
األصوليون بمن فيهم الشافعي أن يعمل فيها العقل وجيري قدراته وعملياته فيها، فحراك 

))(  طرابييش )من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث( دار الساقي ص)53)(.
))(  "من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث واملوضوعية املستحيلة" ص)43(.
)3(  "من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث واملوضوعية املستحيلة" ص)43(.
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العقل يف بيئة تســمح له بالعمل املنضبط أما أن يرتك بــال قاعدة يتحرك من خالهلا فتلك 
فوىض ال يقبلها العقل نفسه))(.

هذا الذي فهمه األصوليون من القياس أنه يمثل بيئة اجتهادية حتت ظالل النصوص، 
فإطالق الطاقات العقلية الســتخراج األحكام الرشعية التي مل تأت به النصوص رصاحة 
يمكن استخراج الكثري من فروعها بالتنقيب عنها من خالل القياس ويشري حممد أبو زهرة 
إىل تلك العمليــة التنقيبية التي تتم يف منطقة القياس فيقــول: " وإذا كان القياس يف الفقه 
اإلســالمي هو ما قررنا من أنه إحلاق أمر غري منصوص عــىل حكمه بأمر منصوص عىل 
حكمه  الشــرتاكهام يف علة احلكم، فهو إذن من باب اخلضوع حلكــم التامثل بني األمور 
الذي يوجب التامثل يف أحكامها، ألن قضية التساوي يف العلة أوجدت التامثل يف احلكم، 
فهو إذن مشتق من أمر فطري تقره بداءة العقول، إذ أساسه ربط ما بني األشياء باملامثلة إن 
توافرت أسباهبا، ووجدت الصفات املتحدة املكونة هلا، وإذا تم التامثل يف الصفات فال بد 
أن يقرتن به حتام التســاوي يف احلكم عىل قدر ما توجبه املامثلة. وإن االستدالل العقيل يف 
كل ما تنتجه براهني املنطق قائم عىل الربط بني األمور باملامثلة الثابتة فيها ليتوافر الرشط يف 

))( " الركائز التي تقوم عليها احلداثة املعارصة:
احلركة الدائمة التي مهها توليد احلركة.  *

تقديس اجلديد من حيث هو جديد ال العتبار آخر.  *
االهتامم باحلارض والرفض التام للاميض.  *

التمركز حول الذات.  *
متجيد العقل والسعي نحو العقلنة.  *

التمدن والتصنيع والتكنولوجيا.  *
الشك يف صحة الكتب املقدسة ويف كل ما هو ديني.  *

االنفتاح الكامل عىل الكون.  *
وقد اصطبغت القــراءات احلداثية للنص القرآين بأغلب هذه املواصفــات وقامت عىل أهم هذه الركائز؛ 
لذلــك فهي حتاول قطع الصلة بالرتاث التفســريي، وتغلب العقل عىل ما ســواه من األصول للنظر 
يف القرآن الكريم، كام أهنا تســتبعد مفهوم القداســة يف التعامل مع نصوص الوحي. ]القراءة احلداثية 
للنــص القرآين. فاطمة النــارصي جامعة حممد األول ندوة دولية حول احلداثــة واهلوية الثقافية، أية 

عالقة؟ يومي 9)-30 أبريل ))0)[.
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إنتاج املقدمات لنتائجهــا، وإن هذه املامثلة ال تنتج نتائجها املقررة الثابتة إال باالعتامد عىل 
البدهية املقررة الثابتة، وهي أن التامثل يوجب التساوي يف احلكم. 

ولقد وجدنا القرآن الكريم يســتعمل قانون التســاوي يف األحكام لتشابه الصفات 
واألفعال، فقد قال اهلل تعــاىل:زت ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئ ىئ ىئىئ 
ی ی یی جئ حئ مئ رت ]حممــد[ وبني افــرتاق األحكام عند عدم التســاوي 

:زت ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې            ى ى  يف قولــه تعــاىل 
ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ رت] اجلاثيــة[ وهبذا نرى القرآن 
يطبق قانون التساوي العقيل أكمل تطبيق، فيثبت احلكم عند التامثل وينفيه عند التخالف، 
ولقد تظافرت األخبار عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف األخذ هبذا القانون املحكم وإرشاد الصحابة 

إليه.." ))(.

فهو إذن قبضة من أثر النصوص، ومساحة جيدة يعمل يف بيئتها العقل بفاعلية وجيري 
عملياته فيها وتعليالته واســتنتاجاته ومقارناته، وهي من أعىل العمليات والقدرات التي 

وصل إليها العقل.

إن طرابييش ال يريد نقاش موضوع القياس بالطريقة التي ناقشها األصوليون، ما بني 
مقر له كدليل ضمن األدلة الرشعية املتفق عليها أو املختلف فيها، وما بني الرشوط املتعلقة 
به، ولكن يبحث عام يســميه بمصادرات العقل وتضييق مساحاته، فيقول: "وظيفة العقل 
القيايس إًذا ليست أوىل بل ثانية، وليست بادئة بل تالية، وبمفردات الشافعي نفسه، وظيفة 

عاملة عىل مستوى الفروع ال عىل مستوى األصول." ))(

ثم يوضح ذلك أكثر فيقول: "والواقع أن اهلامش الذي تركه الشافعي للعقل القيايس 

))(  حممد أبو زهرة )أصول الفقه( ص) 9)) ــ0))(. دار الفكر العريب.
))(  طرابييش )من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث( دار الساقي ص)54)(.
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من حرية االشــتغال كان أضيق" ))(فهي حماولة أخرى غري تلــك التي دارت يف األروقة 
األصولية، من البحث عن حجيته من عدمها، ولكنها التوغل يف إثارة غبار كثيف حول ما 

أسامه "تصنيم النص واستقالة العقل".

طاقات القياس الداخلية:

صحيح أن األوعية القياســية يف أصول الفقه قبضــة من أثر النصوص، لكن طاقاهتا 
الداخلية ال تســعفها اللتهام القضايا املفصلية والطروحات العمالقة لذا جلأ املجددون يف 
الدرس األصويل إىل البحث عن وعاء أوسع وأكرب يتمكن من ذلك االستيعاب ملجاالت 
احلياة العامة وجعله رافدا قويا يف مواجهة التحوالت العمالقة يف أمة الشهود احلضاري.

انحــرس القياس يف دوائر ضيقــة وأحاطت به رشوطه ومناطاتــه حتى أحجمته عن 
تناوالت القضايا االجتامعية الكربى لألمة، فعمد الطاهر بن عاشــور والشاطبي وغريهم 
إىل ما عمد إليه ابن خلدون من التفتيش يف أصول النظام االجتامعي وطريقة تركيبه علهم 
يعثرون عىل كليات جامعة تســمح أن تكون دعامات قوية للبناء عليها وتفتح مساحات 

واسعة ملا عجزت ساحات القياس عن االتساع له.

وتركــزت دعــوات الباحثني يف الدرس األصــويل إىل التواضع عــىل منهج أصويل 
يضبط التفكري اإلســالمي حتى ال ختتلط األمور، وترتبك املذاهب ويكثر ســوء التفاهم 

واالختالف يف مسائل تتصل باحلياة العامة السياسية واالجتامعية واالقتصادية والدولية.
وتكمن ضيق مســاحات القياس الفقهــي األصويل يف اقتصاره عــىل قياس حادثة 
حمدودة عىل سابقة حمدودة معينة ثبت فيها حكم بنص رشعي، ولذا فإنَّ القضايا العمالقة 
والواجبــات الكفائية ال يفي بحقها مثل هذا القياس، فتعددت طروحات األصوليني عىل 

مائدة البحث لنقاش هذه القضية.

))(  طرابييش )من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث( دار الساقي ص)55)(.
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ويرشح الدكتور عبد احلميد أبو ســليامن يف كتابه "أزمة العقل املســلم" اإلشكاالت 
الواقعة يف منطقة القياس الفقهي فيقول: "إن االجتامع اإلســالمي مل يكن اجتامعا ســاكنًا 
وإنام كان يشــهد مع اتساع دار اإلسالم تطورات ســكانية واجتامعية وسياسية وحضارية 
كربى" أدى ذلك إىل بعض أوجه القصور املتأتية من كون القياس اجلزئي املعتمد عىل العلة 
برشوطها املحــددة يف علم األصول ال يفي بتحقيق املصالــح املنوطة باألحكام الرشعية 
يف ســياق تلك التطورات، ولذاك فقد حاولوا تدارك األمر باعتــامد أصول أخرى، مثل 
االستحســان واملصالح املرســلة حتى يتمكنوا من ختطي النظر اجلزئــي إىل النظر الكيل، 
واحلكم بام متليــه روح الرشيعة ومقاصدها وأولوياهتا الصحيحة، فيأيت احلكم يف احلادث 

بام هو أوىل باإلسالم وروحه ومقاصده وأولوياته."  ))( 

ويقــف وقفة خاصة مع القياس بوصفه من أهم مناهج اســتنباط األحكام الرشعية 
وتطبيقاهتا عىل الوقائع املســتجدة، فيالحظ أن " أداَء هذا األصل بشــكٍل سليم يفرتُض 
أساسا ثبات الصورة الكلية للمجتمع، وأن كل متغري إنام هو متغري جزئي وحادث حمدود 
ال يقتيض التعامل معه والتوصل إىل حكم بشــأنه إال النظــر يف احلوادث اجلزئية املاضية، 

والعثور عىل احلادث املشابه الذي يشرتك معها يف العلة ليأخذ معها نفس احلكم" ))(.

ويناقش امليســاوي التحليل اجليد الذي وضعه الدكتور لؤي صايف يف )إعامل العقل: 
من النظرة التجزيئية إىل الرؤية التكاملية( فيقول: " ويف سياق حماولة لتطوير رؤية تكاملية 
تتجاوز النظــرة التجزيئية يف التعامل مع نصوص الوحي وتتأســس عىل " نظام اخلطاب 
ومنهجية القواعد القياسية" وبعد مناقشــة مستفيضة لإلشكالية القديمة املتجددة اخلاصة 
بالعالقة بني العقــل والنقل صحبتها مداخالت مع العقــل الوضعي كام حتددت مالحمه 

))(  عبد احلميد أبو ســليامن " أزمة العقل املسلم" ص74. املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، سلسلة املنهجية 
اإلسالمية.)99)م.

))(  عبد احلميد أبو ســليامن " أزمة العقل املســلم" ص74. مقاصد الرشيعة اإلسالمية )مقدمة التحقيق( 
حممد الطاهر امليساوي ص) 04)(.
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يف ســياق التجربة احلضارية الغربية، ينتهي األستاذ لؤي  صايف إىل تقرير اآليت: إن منهج 
االجتهاد كام تبلور يف علم أصول الفقه قد آل يف تطوره التارخيي إىل أن أصبح جمرد منهجية 
نصوصية. وقد كان من نتائج ترســخ هذه املنهجية الثقافية والعملية للمســلمني أن أقيل 
العقل وتراجعت الرؤيــة القرآنية تدرجييا حتى كادت ختتفي عنــد القاعدة العريضة من 

الفقهاء يف عرصنا هذا  ))(.

ويقرتح وضع منهجية للقواعد القياسية بحيث يعتمد عىل القياس عىل الكيل بداًل من 
القياِس عىل اجلزئي. وهذه املنهجية تســمُح للمجتهــِد بفهم النصوِص عن طريق حتليلها 
إىل مفرداهتا، وحتديد معانيها ومنطقها الداخيل، ثم إعادة تركيبها بناء عىَل تشــابه ِدالالهتا، 
ومقاصدهــا. ))( ويرى الدكتور حممد الدســوقي يف كتابه "التجديد يف الفقه اإلســالمي" 
أن إمكانــات القياس العلمية ورشوطه املهنية ال تســمح له بأكثر من الدور الذي رســم 
له "ومثل هذا القياس املحدود ريام يصلح اســتكامال لألصول التفســريية التي تبني بعض 
األحكام كأحكام النكاح واآلداب والشعائر، لكن املجاالت الواسعة من الدين ال جيدي 
معها إال القياس الفطري احلر.. فالقياس عىل احلكم والعلل واملقاصد واملناســبات جيعل 
من القياس ميداًنا واســعا لالجتهاد واالســتنباط، وجماال فسيًحا للعقل اإلنساين لتحقيق 

مصالح الناس، وتنمية الفقه." )3(.

ثم كانت دعوة الدكتور الرتايب ملا أسامه )القياس الفطري(، ويقصد بالقياس الفطري 
احلر املوسع ذلك القياس الذي يتتبع طائفة من النصوص ويستنبط من مجلتها مقصدًا معينًا 
مــن مقاصد الدين ومصلحة من مصاحله".)4( وكانت لدعوتــه تلك كثري من االنتقادات 

األصولية والنقاشات العلمية املختلفة.

))(  ملــؤي صايف. " إعامل العقل: مــن النظرة التجزيئية إىل الرؤية التكاملية.ص65) دمشــق دار الفكر 
998)م . ومقاصد الرشيعة اإلسالمية )مقدمة التحقيق( حممد الطاهر امليساوي ص) 08)(.

))(  املصدر السابق ص )09)(.
)3(  التجديد يف الفقه اإلسالمي. الدكتور حممد الدسوقي ص )00)(.

)4( جتديد علم أصول الفقه، حسن الرتايب، ص:) 4)(.
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ونالحظ أن مهوم األصوليني يف هذه القضية ال خترج عن مهوم ابن عاشور والشاطبي 
وغريمهــا فاقرتح ابن عاشــور النظر املقاصــدي يف كتابه )مقاصد الرشيعة اإلســالمية( 
فاملصلحة التي تتحقق بواســطة القياس الفقهي إحلاقا جلزئــي حادث غري معلوم حكمه 
بجزئي ثابت حكمــه يف الرشيعة مصلحة جزئية ظنية لقلة صــور العلة املنصوصة، وإذا 
كان مثل هذا القيــاس قد عد حجة عند األصوليني والفقهــاء "فألن نقول بحجية قياس 
مصلحــة كلية حادثة يف األمة عىل كلية ثابت اعتبارها يف الرشيعة باســتقراء أدلة الرشيعة 
الذي هو قطعي أو ظني قريب من القطعي، أوىل بنا وأجدر بالقياس وأدخل يف االحتجاج 

الرشعي."))(

لقد كان النقــد األصويل املوجه للقياس ليس من قبيل ذلــك النقد الذي وجهه ابن 
حــزم يف اثبات حجيته من عدمه، أو غريه من األصوليني، وإنام كان يف املقاِم األوِل يتوجه 
إىل كفايته العلمية واملنهجية بتحقيق احلكم واملصالح التي تنطوي عليها نصوص الرشيعة 

وأحكامها اخلاصة بشئون املجتمع العامة وقضاياه الكلية بتعبري امليساوي.

وقد اجتهت جهود األصوليني إىل ســد تلك الثغرة والبحث عن تغطية واســعة أعم 
وأوســع من حركة املناطق القياسية برشوطها القاســية التي وضعها األصوليون أنفسهم 
فكانت توجهاهتم إىل احلديث عن مقاصد الرشيعة بصياغتها املختلفة وتناوالهتا املتنوعة))(.

وقــد عمد عدد من املختصــني األصوليني يف عرصنا إىل توســيع اآلليات االجتهاد 
وإضافة أدوات جديدة إليه، وإكساب االجتهاد الفقهي مساحات جديدة أوسع من تلك 
املســاحات التي بقي مرتبعا عليها فيام مىض، فكانت عىل سبيل املثال دراسة الدكتور أمحد 
الريسوين "نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاهتا يف العلوم اإلسالمية" التي عمد إىل تأصيل 

))(  مقاصد الرشيعة اإلسالمية حممد الطاهر بن عاشور. ص)309( دار النفائس بتحقيق حممد طاهر 
امليساوي.

))( مثل: "مقاصد الرشيعة اإلسالمية ليوسف العامل" "نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي"، أمحد الريسوين، 
"نظرية املقاصد عند اإلمام ابن عاشور"، إلسامعيل احلسني، وغريها.
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نظرية النسبية يف الفقه اإلسالمي واعتامدها مساحة جديدة تلتهم بداخلها عددا من النوازل 
املستجدة واعتامد املصلحة مناسبا جديدا يف التعليل وبناء األحكام. ))(

وحــاول الدكتور طه جابــر العلواين وزمــالؤه باملعهد العاملي للفكر اإلســالمي 
"بواليــة فرجينا األمريكية" ســد بعض الثغرات التــي رآها يف املنظومــة املقاصدية التي 
صنعهــا املتقدمون حني الحظ أهنا "مل تولد منظومة من األحكام التي حُيتاج إليها يف تغطية 
املستجدات، بل ودّعمت من االجتاه اجلزئي يف النظر الفقهي"))(، ووضع ما أسامها بالقيم 
العليا احلاكمة التي استقرأها من القرآن الكريم ضمن ثالثية )التوحيد، التزكية، العمران( 
التي رآها متكن األصــويل املعارص من غربلة الفقه اإلســالمي وتعينه عىل معاجلة الواقع 
بمستجداته دون البحث املضني عن الشبه أو النظري يف كتب األقدمني، وذلك توسيع عىل 

الفقيه واألصويل عند التطبيق العميل للقياس )3(.

ومل تكن قط دعوهتم املتتابعة لتطوير الدرس األصويل واإلضافات املنهجية عليه تقود 
إىل طرحه واســتبداله بأمور أخرى كالذي تدعو إليه املدرســة احلداثية، حتى اإلمام ابن 
عاشور الذي دعا إىل تأسيس علم مقاصد الرشيعة وضع له اإلطار الفلسفي مل يكن يدعو 
إىل طرح علم أصول الفقه والتخيل عنه مجلة وإنام االســتفادة منه يف أداء مهمته التي وضع 
ألجلها يف االجتهاد اإلســالمي حيث" تستمد منه طرق تركيب األدلة الفقهية" ولن يغض 
من قيمة هذه الوظيفة إال متعامل جاهل بمســائل علم أصول الفقه ومنطقه، أو ذو غرض 
يرى التجديد واالجتهاد نقضا وهدما ملا تعاقبت عىل بنائه وتشييده أجيال من العلامء.  )4(

))( أمحد الريسوين " نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاهتا يف العلوم اإلسالمية ص ))3)( الطبعة األوىل مطبعة 
مصعب بمكناس املغرب.

))( آفاق التجديد، مجع عبد اجلبار الرفاعي، مقال بعنوان "مقاصد الرشيعة للدكتور طه جابر علواين"، ص) 
.)84

)3( مقاصد الرشيعة، طه جابر علواين، ص) 67)(.
)4( مقاصد الرشيعة اإلسالمية حممد الطاهر بن عاشور. ص))))( دار النفائس بتحقيق حممد طاهر امليساوي.
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عىل سواحل االستحسان:

اســتغل طرابييش رفَض اإلمام الشافعي لالستحسان املجرد ليجعل منه وثيقة علمية 
إلدانة الشافعي ومصادرته األخرية للعقل بتعبريه. لكن عند البحث العلمي املنهجي الذي 

ال يرغب به طرابييش نكتشف غري ذلك.

مل يكــن االستحســان الذي أنكره الشــافعي هــو القائم عىل أصــل يضبطه، وإنام 
االستحسان بالتشــهي واهلوى وهو حجر مبكر من الشــافعي لكبح مجاح الفوىض التي 
ينشدها رواد املدرســة احلداثية، فاالستحسان غري املنضبط هو الذي رد الشافعي أوراقه، 
ورفض أن يكون دليال رشعيا، وما كان استحســانا منضبطا فقد احتج به الشافعي يف عدد 

من املواضع يف كتبه لو تتبعها طرابييش لوجدها ولكنها املنهجية  ))(.

يف أروقــة الدرس األصويل ثــارت معركة علمية دقيقة حول حجية االستحســان، 
وكانــت جذورها تعــود للبنية احلقيقية يف فهم مصطلح االستحســان ومــا الذي يدور 
يف أذهــان األصوليني، فاملك- رمحه اهلل تعاىل- الذي احتفى به طرابييش وشــاد برأيه يف 
االستحسان ومنحه الريادة فيه كونه يدعم توجهاته التي تعد كل استثناء من كليات النص 
جرأة حممودة تستحق التقدير يقول عن االستحسان: ""تسعة أعشار العلم االستحسان"))( 
فيوضح معناه اإلمام الشــاطبي فيقول:" مقتضاه الرجوع إىل تقديم القياس املرســل عىل 
القياس فإن من استحســن مل يرجع إىل جمرد ذوقه وتشهيه وإنام رجع إىل ما علم من قصد 
الشارع يف اجلملة يف أمثال تلك األشياء املفروضة")3( وبالتايل فاملدرسة املالكية فهمت من 

))( البحر املحيط، للزركيش 8/ 06)-09)، الواضح يف أصول الفقه، لألشقر، ص45). قال الشافعي: 
استحســن يف املتعة 50 درمها، الشــفعة: استحسن أن يثبت للشفيع  الشــفعة إىل ثالثة أيام، وقال يف 

املكاتب أستحسن أن يرتك عليه يشء.
))(  املوافقات، للشاطبي) 5/ 98)(.

)3(  املوافقات، الشاطبي، )48/4)-49)(.
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كالم مالك ما مل يشأ طرابييش أن يفهمه وهو مراعاة مقاصد الرشع من املصلحة والعدل إن 
كان القيــاس خالفها  فمضمون ذلك يف املذهب املالكي يكمن يف األخذ بجزئية يف مقابل 
قاعــدة كلية لدليل ينقدح يف نفس املجتهد "فيلجأ إليــه الفقيه يف هذه اجلزئية لكيال يؤدي 
األخذ بالقاعدة التي هي القياس إىل االبتعاد عن الرشع يف روحه ومعناه"))( واشــتهر عىل 
ألسنة فقهاء املذهب املالكي قوهلم: "ترك القياس واألخذ بام هو أرفق بالناس" إشارة منهم 
إىل أصل االستحســان؛ الذي نشــأ يف ذهن الفقيه لدفع احلرج الناشئ من اطراد القياس، 
أي أن معنى االستحســان طلب األحســن لالتباع، وهذا ضمن األصول املالكية املراعية 

للمقاصد ملن كان جييد فحص أروقة املذهب املالكي عىل نحو علمي منهجي.

أما الشافعي- رمحه اهلل تعاىل- فرد االستحسان الذي ال يستند إىل أصل يضبطه وعرب 
عنه أنه "تلذذ"))( قال "إّن حالل اهلل وحرامه أوىل أن ال يقال فيه بالتعسف وال االستحسان 
أبدًا، إّنام االستحســان تلذذ، وال يقول فيه إالّ عامل باألخبار، عاقل بالتشبيه عليها")3(و"أن 
من استحســن فقــد رشع")4( فتعود مواجهة الشــافعي لالستحســان القائم عىل اهلوى 

))(  أصول الفقه اإلسالمي، حممد أبو زهرة، ص:) )5)(.
))( الرسالة، للشافعي، ص)507(.

)3( مقدمة اجلزء األول من )األم( )70(.
)4( األم 7: 373، رشح تنقيح الفصول للقرايف: 5)4، كتاب احلدود أليب وليد الباجي: 65، كشــف األرسار 
4: 4))). تنقــل أكثر كتب األصول هذا القول عن الشــافعي. انظر: املســتصفى، للغزايل، ص)7)، 
اإلحكام، لآلمــدي4/ 56)، الفروق، للقرايف 4/ 45). وقد قال الدكتور عجيل النشــمي بعدما ذكر 
أنه اســتقرأ كتب الشافعي: "فنكاد نجزم أن الشــافعي مل يقلها، ولو قاهلا لذكرت يف مواضعها من مبحث 
االستحسان" وذكر يف احلاشية ان ابن السبكي سبقه لذلك، ونقل كالم ابن السبكي من حاشية ابن العطار، 
قال ابن العطار: "ولكن قال املصنف-أي ابن السبكي- يف األشباه والنظائر أنا مل أجد إىل اآلن هذا يف كالمه 
نًصا ولكن وجدت يف األم أن من قال باالستحســان فقد قال قوال عظياًم ووضع نفسه يف رأيه واستحسانه 
عىل غري كتاب وال ســنة موضعها يف أن يتبع رأيه"، وصحيح أن الشافعي مل يقلها هبذا اللفظ، لكنها معنى 
كالمه؛ ففي آخر الكالم الذي نقله الســبكي عن الشــافعي يف األم أن من استحســن وضع رأيه موضع 
الكتاب والســنة، قال الشــافعي بعد هذا النقل:"... يف أن يتبع رأيه كام اتبعا، ويف أن رأيه أصل ثالث أمر 
الناس باتباعه"، فام معنى أن املستحســن جيعل رأيه موضع الكتاب والســنة، ويريد أن يتبع رأيه كام اتبعا، 
وأن رأيه أصل ثالث إال "أن من استحســن فقد رشع"!. انظر: االستحسان، للنشمي، ص)9))(، حاشية 

العطار عىل مجع اجلوامع ))/ 395(، األم، للشافعي )6/ 6))(.
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والفوىض وهذا ما يشــاركه فيها أساتذة الدرس األصويل وعلامء املذاهب الفقهية فهو "إنام 
أنكر استحساًنا بال دليل"))(، وقد اعتربه الغزايل يف ميدان الترشيع هوسًا؛ ألنه خلط ووهم 

وخيال"))(. 

أما االستحســان املنضبط باملقاصد الرشعية ومالحظ النصوص فقد قال به الشافعي 
وغــريه، ونقل الزركــيش قريًبا من عرشين مســألة فقهيــة قال هبا الشــافعي وأصحابه 
باالستحسان؛ مما يبني أن ما استنكروه من االستحسان هو ما كان من غري دليل )3(. وهذا 
أيضا ما حكاه اآلمدي "إّن الشــافعي قد أخذ باالستحســان واعتربه مصدرًا من مصادر 

الترشيع اإلسالمي")4(.

فاجلملــة املفيدة من هذا أن الــدرس األصويل متفق عىل حجية االستحســان الذي 
يتخــذ من الدليل ودالالته، أرضية صلبة له يســتند عليها، وهو ما أشــار إليه بدر الدين 
الزركيش وخلصه بقوله: " نبه ابن الســمعاين عىل أن اخلالف بيننا وبينهم لفظي؛ فإنَّ تفسري 
االستحسان بام يشنع عليهم ال يقولون به، والذي يقولون به إنه العدول يف احلكم من دليل 
إىل دليل هو أقوى منه، فهذا مما مل ينكره، لكن هذا االسم ال نعرفه اساًم ملا يقال به بمثل هذا 

الدليل، وقريب منه قول القفال")5(.

فاالستحســان تذوق مســار الرشع احلنيف ومــآالت مصاحله واجتاهــات غاياته 
والوصول بتلك املالحظ الدقيقة باألحداث إىل هناياهتا الغائية، والتقائها مع النصوص يف 
تلك املحطات النهائية. إنه يمثل مالحظة دقيقة بعدسات جتيد فهم املسارات التي يعربها 

))( التحبري رشح التحرير، للمرداوي )8/ ))38(.
))( املستصفى )): 38)(.

)3(البحر املحيط، للزركيش )8/ 06)-09)(، الواضح يف أصول الفقه، لألشقر، ص)45)(.
)4( اآلمدي يف األحكام) 4: 37)(.

)5( البحر املحيط، للزركيش) 8/ 99(.
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النص ومصباته النهائية. أما االستحســان القائم عىل الفوىض والتشــهي وإطالق عنان 
العقل املؤدي إىل طرق الفوىض، كام تنبه له الشافعي، فهو مرفوض إسالميًا، بل يؤدي إىل 

التالعب بمقدسات اإلسالم))(.

)التبيان( يف مصادرات طرابييش:

يب ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ]النحل[.

اهتم طرابييش اإلمام الشــافعي باســتغالل هذه اآلية يف إغالق منافذ العقل املســلم 
وتغييب وعي القارئ هبذه العمومية التي توحي بأن الكتاب أبان كل يشء يف الوجود وما 

عىل العقل إال أن يصمت.

وعــىل طريقته يف التهويل اللغــوي وصنع التأطري قال إن الشــافعي نفذ مصادرتني 
للعقل:" أمــا الكربى فهي التــي تقــول إن اهلل زت ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄرت] النحل:89 [وأما الصغرى فهي أشــبه ما تكون بالنتيجة املســتخلصة من األوىل 
لزوما: " ليس تنزل بأحد من أهل دين اهلل نازلة إال ويف كتاب اهلل الدليل عىل ســبيل اهلدى 

فيها".
وليس خيفى طبعا أن املصادرة األوىل تستوحي نص القرآن بالذات زت ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄرت ولكنه ال تستوحيه إال لتؤوله يف غري سياقه، فالشافعي جيعل 
مــن القرآن كتاب العلم الكيل، فهو الكتاب الذي يتضمن علم كل يشء، وما من يشء إال 
وعلمه يف الكتاب. ومن منطق كلية العلم هذه يضيف الشــافعي مصادرة ثالثة: " ال يعلم 
مــن جهله، وال جيهل من علمه" )ص9)( وهكذا تتضامن كلية علم الكتاب الذاتية: فمن 

جهله ال يعلم شيئا، ومن علمه ال جيهل شيئا. 

))( انظر تفصيال جيدا هلذا املوضوع يف بحث "االستحســان عند اإلمام الشــافعي" للدكتور حممد أسعيد 
لعمور. جامعــة األقى غزة. بحث عن مؤمتر اإلمام الشــافعي. وبحث "مقومــات منهج الترشيع 

باالستحسان عند األصوليني" رائد نرصي أبو مؤنس.
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وبدهي أن ما حيجبه الشافعي عن وعي قارئه هو أن اآلية 89 من سورة النحل ال متت 
بصلة، من قريب أو بعيد، إىل العلم باملعنى املعريف للكلمة. بل إن ما حيجبه عن وعي قارئه 
هو أن تأويله العلمي هلا ال يكتسب ظاهرا من استقامة ومن قوة اإلقناع إال بقدر ما يفصلها 

عن ســياقها ويعمل فيها مبضع التشطري، ذلك أن عبارةزت ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄرت ليســت آية قائمة بذاهتا، كام توحي به مداورة الشافعي هلا، بل هي جزء غري 
قابل للتجزئة باملعنى وإن يكن قابال للتجزئة باللفظ صنيع ما يفعل به الشــافعي من اآلية 

احلاوية لــه، ونصهــا كاآليت زت ٺ ٺ ٺ ٿ           ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ رت ]النحل[ .

فمدار اآلية، كام هو واضح من مســاقها بتاممها، هو عىل احلساب يوم احلساب، وهي 
بذلك تتمم اآلية التي تســبقها مبارشة: زت ٱ ٻ     ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ رت  ] النحــل[ فالتبيــان الذي تتكلم عليه 
اآليــة ليس تبياَن كلِّ يشء من أمور الدنيا، بل تبيان كل يشء من أمور اآلخرة واملحاســبة 
يوم اآلخرة. وليس للذين كفروا وصدوا عن ســبيل اهلل أن يــامروا فيام آتاهم اهلل من هذا 

التبيان"))(

هــذا ما دار يف ذهن طرابييش وهو أقرب إىل تغييب وعي قارئه من الشــافعي، فقراء 
الشافعي ليســوا قراء طرابييش ابتداء، فقد نخل األصوليون الرسالة نخال علميا منهجيا 
وناقشوا مفرداهتا سطرا سطرا، ومل يكن الشافعي خياطب اجلمهور الذي استهدفه طرابييش 
بكتاباته ليامرس عملية التغييب التي مارســها طرابييش عىل مجهور ربام مل يسبق له أن اطلع 

عىل مصطلحات الدرس األصويل ليفهم فحوى تلك األفكار.

))(  من إسالم القرآن" ص) 47) ـــ48) (.
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لقد كانت حرفنة طرابييش تسلك بقارئه عملية حجب وتغييب مستغلة ضعف البنية 
التحتية للقارئ العادي وقلت ارتوائه من علوم اللغة وخمبأ الدالالت التي كان الشــافعي 

خياطب من خالهلا عرب رسالته خمتيص األصول ورواد االجتهاد.

: يقول: "فالشــافعي جيعُل من القرآِن كتاب العلم الكيل، فهو الكتاب الذي  أواًلأواًل
يتضمــن علم كل يشء، وما من يشء إال وعلمه يف الكتــاب. ومن منطق كلية العلم هذه 
يضيف الشــافعي مصادرة ثالثة: " ال يعلم من جهله، وال جيهل من علمه" وهكذا تتضامن 

كلية علم الكتاب الذاتية: فمن جهله ال يعلم شيئا، ومن علمه ال جيهل شيئا."

هذه املغالطة العلمية حيمل من خالهلا القارئ عىل تصديق هتمته وتدعيمها، فالشافعي 
حــني جيعل من القرآن كتاب العلم الكيل، فهو باعتبار أن فيه من جوامع العلوم، وســنن 
احلياة وهداياهتا العامة، وضبط مســار البرشية ما جيعله كتاب هداية وإرشاد مبني لكل ما 
حتتاجه البرشية يف مســارات حياهتا، فهو يقدم تراكمية سميكة ملا سارت عليه البرشية من 
قبل، وهيدي للتي هي أحســن من فعاهلا وسلوكها ونواضج جتارهبا، واجته كالم املفرسين 
هلذا املعنــى، فعند قوله تعاىل زت ڄ ڄ ڄرت حتدث اإلمام الطاهر بن عاشــور يف 
مدونته التفســريية )التحرير والتنوير( فقال: و "كل يشء يفيد العموم، إال أنه عموم عريف 
يف دائرة ما ملثله جتيء األديــان والرشائع: من إصالح النفوس، وإكامل األخالق، وتقويم 
املجتمــع املدين، وتبني احلقوق، وما تتوقف عليه الدعوة من االســتدالل عىل الوحدانية، 
وصدق الرســول ملسو هيلع هللا ىلص ، وما يأيت من خالل ذلك من احلقائق العلميــة والدقائق الكونية، 
ووصف أحوال األمم، وأسباب فالحها وخســارها، واملوعظة بآثارها بشواهد التاريخ، 
وما يتخلل ذلك من قوانينهم وحضاراهتم وصنائعهم. ويف خالل ذلك كله أرسار، ونكت 
من أصــول العلوم واملعارف صاحلة ألن تكون بيانا لكل يشء عىل وجه العموم احلقيقي، 
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إن سلك يف بياهنا طريق التفصيل، واستنري فيها بام رشح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ، وما قفاه به أصحابه 
وعلامء أمته، ثم مــا يعود إىل الرتغيب والرتهيب من وصف ما أعــد للطائعني، وما أعد 
للمعرضني، ووصف عــامل الغيب واحلياة اآلخرة، ففي كل ذلــك بيان لكل يشء يقصد 
بيانه للتبرص يف هذا الغرض اجلليل، فيؤول ذلك العموم العريف برصحيه إىل عموم حقيقي 

بضمنه ولوازمه، وهذا من أبدع اإلعجاز." ))(.

وملح ابن جزي الكلبي )ت: )74هـــ( يف آية األنعامزت ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ رت ] األنعام [ ملمحا آخر يشــري إليه الفهم اجلمهوري العام، 

أي:" ما فرطنا فيه من يشء فيه هدايتكم والبيان لكم" ))(.

بل إن التوراة التي أنزلت عىل موســى كانت تتحدث عن شمول هذا العام واندراج 
التفاصيل الكثرية حتت عموميات قواعده العامة زت ک ک ک ک گ گ گ   

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ں ں رت  ]األنعام[.
فهــذا املنطق اجتهت أفهــام املفرسين إليه بعيدا عن فهم طرابييش الذي ســار يرسح 
فكرته يف ســاحات ال يقبل هبا العقل العادي فضال عن العقل األصويل املدرك لدالالت 

النصوص.

ثم إن القرآنيني اجلدد يســوقون لالستغناء عن الســنة بأن القرآن يمثل حاوية لكل 
يشء، ويعمــدون إىل تركيب التفاصيل بطريقة ما إقحاما متزامحــا ال يقبله العقل إال عىل 
سبيل الربط والتأويل، ويسندون فعلهم هبذه اآلية، بينام خيالف طرابييش نفسه وهو داعية 

)إسالم القرآن( عند حدود هذه اآلية.

ثم إن الشــافعي بنفســه بعد أن ذكر هذه اآلية يف مقدمة خطبة الرسالة قال ما يوحي 

))(  التحرير والتنوير )4)/)5)(.
))( التسهيل لعلوم التنزيل: )) / 8(.
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بفهمه هلا: "فليســت تنزل بأحد من أهل دين اهلل نازلة إال ويف كتاب اهلل الدليل عىل سبيل 
اهلدى فيها، قال اهلل- تبارك وتعاىل-: زتٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ رت ]إبراهيــم[ وقــال  زت ٿ 
ٿٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ رت ] النحل[ 

وقال زت ٺ ٺ ٺ ٿ           ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ رت]النحل[ 

وقال:زت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ        ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ رت  ]الشورى[ وذلك 
ألنه - ســبحانه - بني فيه التوحيد؛ واملبدأ؛ واملعاد؛ واألمر؛ والنهي؛ واحلالل؛ واحلرام؛ 
واحلدود؛ واألحكام؛ بالنص عىل بعضها؛ وباإلحالة عىل السنة يف اآلخر؛ وعىل اإلمجاع يف 
نحو قوله )تعاىل(: زت ڃ ڃ ڃ چ رت  ]النســاء: 5))[ ؛ وعىل االقتداء باخللفاء 
الراشــدين؛ يف قولهملسو هيلع هللا ىلص: ”َفَعَلْيُكْم بُِسنَّتِي؛ وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي“؛ وباالقتداء 
م اهَتَديُتُم  بجميــع أصحابه - ريض اهلل عنهــم-؛ يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ”َأصَحايِب َكالنُُّجــومِ ، بِأهيِّ
اقَتَديُتم“؛ وقد اجتهدوا، وقاســوا، ووطؤوا طرق القياس واالجتهاد، ومل خيرج أحد منهم 
عن الكتاب، والسنة، فهو من دالئل النبوة يف كونه ملسو هيلع هللا ىلص شهيدا؛ لكونه ما أخرب عنهم إال بام 

هم أهله." ))(.

: معنى يشء يف القرآن الكريم:  ثانًياثانًيا

يفهم الشــافعي وغريه من الفقهاء واألصوليني واملفرسين وأســاتيذ اللغة أن التعبري 
القرآين بلفظ )يشء( ال يعني يف مجيع مواضعه شمول تفاصيل القضايا مع ورود مستثنياهتا 
يف نفس الســياق، من ذلك قوله زت ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀرت]النمل[ 

))(  الرسالة )0)( حتقيق أمحد حممد شاكر )خطبة الكتاب(
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وكذلك قوله تعاىل زت ڱ ڱ      ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہرت  ]األحقاف:5)[ 
فتحدثت اآليتني عن كل يشء ثم استثنت من ذلك اليشء أشياء، ويوضح ذلك الطاهر بن 

عاشور: "ومعنى زت ٻ پ پ پ رت  نالت من كل يشء حسٍن من شئون امللك.

 فعمــوم كل يشء عمــوم عريف من جهتــني يفرسه املقــام، وكقول ســليامن عليه 
السالم:زتڃ چ چ           چ رت ] النمل: 6) [، أي: أوتيت من خصال امللوك ومن ذخائرهم 
وعددهم وجيوشــهم وثــراء مملكتهم وزخرفهــا ونحو ذلك من املحامد واملحاســن." 
))( واملعنى يف اآلية األخرى: "تدمر ما من شــأنه أن تدمره الريح من اإلنســان واحليوان 

والديار."))(وإمكانات الشافعي اللغوية ال ختفي مقصوده من االستدالل.

ثالًثاثالًثا يف قوله تعاىل يف ختام اآلية زت ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ رت ما 
يشــري إىل أن القرآن ليس مقصوده التبيان جمردا وينضم إليه يف سياق اآلية اهلداية والرمحة 
والبشــارة للمسلمني. "وخص بالذكر اهلدى والرمحة والبرشى ألمهيتها، فاهلدى ما يرجع 
من التبيان إىل تقويــم العقائد واألفهام، واإلنقاذ من الضــالل، والرمحة ما يرجع منه إىل 
سعادة احلياتني الدنيا واألخرى، والبرشى ما فيه من الوعد باحلسنيني الدنيوية واألخروية.

وكل ذلك للمســلمني دون غريهــم؛ ألن غريهم ملا أعرضوا عنه حرموا أنفســهم 
االنتفاع بخواصه كلها.

فالالم يف )لكل يشء( متعلق بالتبيان، وهي الم التقوية؛ ألن كل يشء يف معنى املفعول 
به لـ تبيانا، والالم يف للمســلمني الم العلة بتنازع تعلقهــا )تبيانا وهدى ورمحة وبرشى( 

وهذا هو الوجه." )3(

))(  التحرير والتنوير )9)/36)(.
))( التحرير والتنوير )6)/)5(.

)3( التحرير والتنوير )4)/)5)(.
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أراد طرابيــيش أن حيتج بالســياق العام لآلية وأهنا خاصة بالكافرين كام ســبق، بينام 
جتاهل هنايتها القايض بأن التبيان واهلداية والرمحة والبرشى للمسلمني، فأيَن ُذِهَب بباقي 

السياق زت ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ رت.

:  يميض طرابييش سادرا يف حجب وعي قارئه بتفسري للتبيان مناسب لتدعيم  رابًعارابًعا
ما يدور يف ذهنه يقول: "فالتبيان الذي تتكلم عليه اآلية ليس تبيان كل يشء من أمور الدنيا، 
بل تبيان كل يشء من أمور اآلخرة واملحاسبة يوم اآلخرة. وليس للذين كفروا وصدوا عن 
ســبيل اهلل أن يامروا فيام آتاهم اهلل من هذا التبيان". ولندع جماال للمفرسين يوضحوا معنى 

اآلية ثم لنقارن ذلك بالتفسري الطرابييش.

قال ابن عطية": "وقوله: )لكل يشء(: مما نحتاج يف الرشع وال ُبدَّ منه يف املِلَّة، كاحلالل 
واحلرام والدعاء إىل اهلل والتخويف من عذابه، وهذا حرص ما اقتضته عبارات املفرسين"))(.

وقال اآللويس: "واملراد من )كل يشء(: عىل ما ذهب إليه مجع: ما يتعلق بأمور الدين، 
أي: بيانًا بليغًا لكل يشء يتعلق بذلك"))(

وقال ابن اجلوزي: "فأما قوله تعاىل: )لــكل يشء(: فقال العلامء باملعاين: يعني: لكل 
يشء من أمور الدين، إما بالنص عليه، أو باإلحالة عىل ما يوجب العلم، مثل بيان رســول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أو إمجاع املسلمني")3(.

فهذه األقوال التفســريية ملعنى التبيان ختالف ما ذهــب إليه طرابييش من أن املقصود 
تبيان أحكام اآلخرة.

لقد مارس طرابييش تغييبا لوعي قارئه بطريقة ما، إال أهنا تسقط عند البحث والتحقيق 
العلمي املنهجي الذي ال يود طرابييش أن يسري عليه.

))(  املحرر الوجيز: )))))(.
))( روح املعاين: )7 / )45(.

)3(  زاد املسري:) 790(.
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ختام:

ربام أستطيع أن أضع عنوانا إمجاليا جديدا يعرب رصاحة عن حمتوى كتاب )من إسالم 
القرآن إىل إســالم احلديث( هو: )من إسالم القرآن إىل إســالم العقل املجرد(؛ ألن إلغاء 
حركة النص الرشعي وإيقاف إمداداته كانــت يف احلقيقة ظاهرة جلية ملن متكن من قراءة 
الكتاب واســتطاع أن يلم بأطرافه، فظاهر االتكاء عىل )إسالم احلديث( يقبع متريرا خطرا 
إللغاء )إســالم القرآن( الذي ال يؤمن به طرابييش ابتداء، ولكنه )إسالم العقل( والعقل 
فقط إن صح التعبري، العقل جمردا عن الوحي، العقل الذي ال عالقة له بكتب السامء، وال 

برساالت األنبياء.

يظهر من خالل موسوعة طرابييش )من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث( أن مشكلة 
طرابييش هي نفس مشــكلة زمالئه احلداثيني )مشــكلة مع النص(، عــربوا عنها بصور 
خمتلفــة واتكؤوا يف صياغتها عىل أرضيات متنوعة، وطالبوا رصاحًة أو خجال باســتبعاد 
النص الرشعي من مسارات احلياة، والتشكيك ليس يف حجية السنة أو مصدريتها، ولكن 
أيضا يف صحة القرآن ونزع لباس القداســة عنه ليصبح مشــاًعا حتــت مرشحة النقد، كام 
عرب عنهــا رصاحة حممد أركون الذي دعا إىل "وضع كل الرتكيبات العقائدية اإلســالمية 
وكل التحديثات الالهوتية والترشيعية ... إلخ عىل مسافة نقدية كافية كباحث علمي"))(. 
ويرى إعادة تعريف القرآن الكريم بأنه: "التجيل التارخيي خلطاب شــفهي، يف زمن ومكان 

حمددين"))(.

وحتَت تفعيــِل مطارق املصطلحات اســتكمل طرابييش حربــه الفكرية عىل النص 

))(  االفكر األصويل، واســتحالة التأصيل، حممد أركون. ترمجة هاشم صالح. دار الساقي، بريوت. ط). 
سنة )00)، ص )00)(.

))(  قضايا يف نقد العقل الديني، أركون، ترمجة هاشم صالح. دار الطليعة، بريوت. ط). سنة 000)، 
ص )86)(.
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)القرآن والســنة(، وليس عىل الســنة وحدها، كام قد يظهر للقارئ للوهلة األوىل "العقل 
املعقلن، تصحيح الصحيح، قائد االنقالب، تصنيم النص، قرأنة الســنة، تسنني القرآن، 
تنفيذ االنقالب، نبي بال معجزة، من األمية إىل األممية" وغريها من املصطلحات التي راح 
يعنون هبا املواقــف التارخيية وأبحاث العلامء، وينصب حتتهــا املحاكامت الفكرية لآلراء 

االجتهادية.

واملالحــظ أن إمكانات طرابييش العلمية مل تكن تســعفه إلجــراء التحقيق العلمي 
املنهجي اجليــد، ولكن يظهر أن الرجل يتكــئ عىل عدٍد من املســاعدين الذين يقومون 
بعمليات التجميع تلك لألقوال واآلراء، ثم نســجها حتت فكرة واحدة تعرب عام يف نفسه، 
وهي لعبة بحثية سهلة لكنها لألسف بعيدة جدا عن التحقيق العلمي والفحص والتحليل 

املحايد.

إمجاال عند مقارنة ما كتبه رواد احلداثة املعارصة ومدى االنسجام بني أفكارهم يظهر 
من قراءهتــم احلداثية للنص الرشعي أهنــا تنطلق من مضامني احلداثة الغربية وأسســها 
وجعلهــا النموذج األمثل للبرشية، وســعيهم إلحلاق الفكر اإلســالمي هبــذه احلداثة، 
وتبني منصة االســترشاق كمنطلق تقوم عىل تطويرها، ووظفت مناهج البحث يف العلوم 
االجتامعية واللسانية املعارصة، التي وظفها الفكر الغريب الختبار مدى صدقية النصوص 
الدينية القديمة، وإثارة الشــبهات حوهلا، واحلكم عىل قيمتها التارخيية، وإســقاط نتائج 
إعامل هذه املناهج الغربية يف النصوص الدينية اليهودية واملسيحية عىل النصوص الرشعية 

اإلسالمية، رغم وجود فارق كبري بني احلالتني.

وهــذا ما ترتب عليه فوىض كبرية يف القراءة والتأويل، وغياب املعرفة اليقينية، وأدَّى 
إىل فقدان املوضوعية وضياع املعنى الرشعي يف القراءة احلداثية. ))(

زت ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ رت 

))("يف القراءة احلداثية للنص القرآين وقضاياه". البويسفي حممد.
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       البحث الثاين

                       السنة يف مضامر الوحي اإلهلي املصدرية واحلجية

ٌب نقدٌي  ملقوالت جورج طرابييش بشأهنا يف كتابه                    تعقُّ

    إعداد

   د. عبدالوهاب أمحد السعيدي 





قال تعالى:

زت ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے   ے  
ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۉ ې رت] النور:[
ُــْم َيْدُعوَنُكْم إىَِل  عن ابن مســعود ريض اهلل عنه قال: "َســَتِجُدوَن َأْقَواًما َيْزُعُموَن َأهنَّ
اُكْم َوالتَّنَطَُّع،  َع، َوإِيَّ اُكــْم َوالتََّبدُّ ِكَتاِب اهللَِّ َوَقــْد َنَبُذوُه َوَراَء ُظُهوِرِهْم َفَعَلْيُكْم بِاْلِعْلِم، َوإِيَّ
َق، َوَعَلْيُكْم بِاْلَعتِيِق" ))( تشــكيك طرابييش املســتمر يف األخبار املنقولة يف  اُكْم َوالتََّعمُّ َوإِيَّ
كتب احلديث والسري مل يمنعه من العودة إىل هذه األخبار حني يرى أهنا ختدم فكرته. آليات 

التفكري النقدي عند جورج طرابييش، آمنة عطوطه. 

   
                    

))(  جامع بيان العلم وفضله، باب فيمن تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة) )/93)(.
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املقدمة: 

   احلمــد هلل رب العاملني، والصالة والســالم عىل أرشف األنبياء واملرســلني، نبينا 
حممدملسو هيلع هللا ىلص وعىل آله وصحبه أمجعني.  أما بعد:

  تعرضت الســنة النبوية منذ الزمن الغابر وحتى احلــارض ملوجة من إنكار حجيتها 
والطعــن يف مصدريتها فضال عن افرتاض خصومتها للعقل والفكــر، من ِقبل القرآنيني 
واملسترشقني))( واحلداثيني والعلامنيني واملستغربني))( بوجهات متعددة وطرائق متنوعة، 
جيمعهــا حمرك اجلهل ودافع احلقد. تتدثر هذه الكتابــات باملوضوعية واحليادية يف زعمها 
البحثي والعلمــي ومعوهلا اهلادم منهجيــة التفكيك الغريب يف حتليــل النصوص الدينية 
واخلطابات واملواقــف النبوية، غري آهبة باحلق واحلقيقة يف مســعاها ومصريها، ظنا منها 
أهنا هبــذا الفعل واالنجاز املعريف قــد اخرتقت أهم حصون اإلســالم وهدمتها، وحمت 
الرسالة والرســول من وجدان وإيامن الناس فتهتدي يف ســلوك حياهتا بمرجعية العقل 
واهلوى واالشــتهاء، وتكون الفوىض والعبثية هي احلادي هلــم يف درهبم ودروهبم. وما 
يؤكد هذا التوصيف والتهديف مــن الالئكني هلذه املقوالت هو التكرار واالجرتار هلا يف 

))(  كلمة اســترشاق مشتقة من كلمة رشق وهي تعني مرشق الشمس، واالسترشاق علم الرشق، أو علم 
العامل الرشقي، وهو حني يتناول الرشق إنام يســتهدف اإلســالم دينا ونبيــا، بحيث يقدمه يف صياغة 
جديدة ، مملؤة باحلقد والعداء الشديد لإلسالم واملسلمني. أما املسترشقون فهي عملية عقلية يقوم هبا 
املسترشق ، فهو الفرد العاقل غري املســلم الذي يعنى بدراسة الرشق والكتابة عنه والعمل عىل فصل 
املسلمني عن دينهم من خالل التشكيك يف مصدرية القرآن والسنة النبوية وحجتها. انظر: االسترشاق 
والعمليات االســتخباراتية، عيل عزب، ص93 وما بعدها، نقال عن االســتغراب وخطره عىل السنة 
النبويــة، مريم حممد عيل املغريب، حولية كلية أصول الدين والدعوة باملنوفية، عدد33، لعام 4)0)م، 

ص9 وما بعدها.       
))(  املســتغرب هو الفرد العاقل الواعي من أبناء الرشق املقبل عىل تراث الغرب املادي، إىل حد اإلعجاب 
به، والســعي لتطبيقه يف أنامط حياته ، مع إضافة معتقداته وآدابه وأخالقه. انظر: االستغراب وخطره 

عىل السنة والنبوية ص)0)(.

178
ڀ ڀ ڀ ٺ                  



العصــور املتعددة، باختالف التعبري والبيان من واحــد آلخر، واحتاد املضمون والداللة. 
إنه ســجال ثنائــي دائم احلراك واجلــدل يف حركة احلياة جدل األصــول املتمثل يف احلق 
والباطل والرش واخلري والضالل واهلدى والدين واحلياة،  وجدل الشــخوص املتمثل يف 
االســالمي والعلامين، وجدل الزمان املتمثل يف الغيب والشهادة، وجدل املكان املتمثل يف 
الطبيعة واألكوان،  وجدل املرجعية املتمثل يف الوحي واهلوى، إنه جدُل الوعي والســعي 
يف الوجــود ، وهذه مصاديق الدفع واالبتالء التي أرادها اهلل يف الوجود ليحيا من حّي عن 

بينة وهيلك من هلك عن بينة.  

ويف هذا البحث نســتعرض مقــوالت أحد هؤالء الطاعنني الذيــن حتزموا باملعرفة 
املؤدجلــة اخلالية من االســتقامة والعدل والرمحة حول مســائل عديــدة أمهها مصدرية 
الســنة وحجيتها، وهو الباحث جورج طرابييش  يف كتابه "من إســالم القرآن إىل إســالم 
احلديث" الصادر عن دار الساقي بلبنان يف العام 0)0)م، الذي أبرز فيه انحصار الدين يف 
مرجعية القرآن دون إيامن، وأن السنة واحلديث ورواهتا وعلامءها صناعة مرجعية معرفية 
وأيديولوجية، وذلك لعرضها عىل مرشحة الوحي لكشف احلقيقة من األسطورة واهلرطقة 
من احلق، ومع أن الصمَت أبلغ من الكالم يف بعض األحيان، كام أنه موقف إال  أن الكاتب 
والكتاب رمز وهنج جلمهرة احلداثيني العرب، وأحد ينابيع الغواية الفكرية واملعرفية فكان 
اســتدعاء وظيفة البيان عن الكتامن، واألمانة العلمية حلراســة أصول اإلســالم وثغوره 
املعرفية باإلسهام النقدي هلذه املقوالت التي تزملت بنقد الرتاث والتأريخ شعارا وسهاما 

نحو رشيعة اإلسالم حضارًة وأعالما. 

ويأيت هذا البحث املوسوم بـ: السنة يف مضامر الوحي اإلهلي املصدرية واحلجية ضمن 
مرشوع نقدي هيدف إىل افرتاءات جورج طرابييش ونقضها. 

واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.
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ن البحث من ثالثة فصول، هي:  ويتكوَّ

الفصل األول: السنة النبوية يف معرتك البهتان ) املحرك – املؤسسات – املنهج – املعامل( 

الفصل الثاين : السنة النبوية يف مفتتح البيان) التعريف- التدوين(

الفصل الثالث: الســنة النبوية يف مقصد القرآن ) االســنة النبويــة يف معرتك البهتان  
سات ، املعامل( املحرك، املنهج ، املؤسِّ
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الفصل اإلول         

  السنة النبوية يف معرتك البهتان  

     ) املحرك – املؤسسات – املنهج – املعامل( 

                     





القصد من هذا الفصل تقديم مدخل كشفي عن األفكار املراد مناقشتها وبيان مأصوهلا 
من مدخوهلا، وحقيقتها من زعمها، فيكون كشــفا مرشحيا أوليًا ترتكز عليه عملية الوزن 
وامليزان ويســتند عليه البيان لألعيان، ويتكون هذا املدخل من أربعة مسارات هي: مسار 
سات املصدرية  البواعث املحركة لألشــخاص واألفكار املدونة أو املنقولة، ومسار املؤسِّ
املرتكــز عليها البناء الفكري، ومســار املنهجية التي اتبعها منتجــو األفكار ومروجوها، 
ومســار السامت واملعامل اإلجرائية التي حتلَّو هبا يف هذا اإلنتاج والرتويج، وهي عىل النحو 

اآليت:  

اوالًاوالً املحركات الغائية لألفكار والتصورات:  

الســببية الغائية التي تدفع كاتبا أو باحثا عن فكرة ما تظهر من خالل األفكار واللغة 
املبثوثــة يف أثناء البحــث، ولقد درجت أعــراف البحث العلمي املعــارصة عىل توخي 
املوضوعية التــي تعني احلياد االبتدائي يف العرض وأثنائه عــن احلكم مامل تكتمل عملية 
االســتدالل فتتدشن االســتقامة يف االســتدالل واالســتنتاج، والعدل يف احلكم، فهذه 
قيٌم إســالميٌة أصيلٌة حث عليها االسالم يف هنج اإلنســان القويل والسلوكي بل والنفيس 

الوجداين.

وحني يســود الشــخص فكرة قاهرة مســبقة وتصبح حالة من الوسوسة والرهاب 
فتجعل منه آلة تشــتغل وفق هذه الفكرة مســتنرصا هلا بأي قنــاع كان متبطِّرًا عن احلقيقة 
مســتنكفا عن احلق، واضعا أفكاره موضوع االحتامل والظنــون حمل اليقني القاطع، عند 
هذه احلالة تزل األقدام وجتور األقالم فيختل منطق البيان والبنان عن الرشــد والســداد، 
ويتحول املوضوع إىل ادعاء وعداء، وربام يقود إىل أشــالء، وهي سلســلة متوالية تراتبية 
لنتيجة حتمية أدى إليها العوج واالنحراف االبتدائي الســببي. وقد قال اهلل تعاىل عن هذه 
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احلالة الفصامية بني الظاهر والباطن زت ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ           ں ں رت ]ال عمــران[  تلــك هــي طبيعة الكتابات 

املعارصة أو الغابرة ممن شنئوا السنة النبوية  يف حجيتها ومصدريتها.

فاملحركات احلقيقية الفاعلة التي تقف خلف تبني األفكار واملعتقدات والتصورات 
ليســت املعرفة الرصفة للمجهول، وإنام هناك عوامل أخرى أكثر أثرا يف حتريك املشــهد 
الفكري املعارص، وتبني األفكار والتصورات  كمعطى اهلوى والعصبية والكرب واحلســد 
واملصالح الشخصية العاجلة ))(، وهذه حالة تعرتي األفراد كام تعرتي املكونات واجلامعات 

كاملوقف املسبق الذي يضغط باجتاه اإلقرار أو اإلنكار.

فكثري من االنحرافــات املعارصة يف املجال العقدي والفكــري والثقايف ليس عائدا 
يف حقيقته إىل إشــكال معريف علمي مندرج يف إطار التساؤل املرشوع أو الشبهة الطارئة، 
بل ثمة حمركات أخر تقف خلف املشــهد متثل مكينة تشــغيل هلا كهيمنة النموذج الثقايف 
األجنبي مع ضعف التسليم هلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص))( . وهذه اهليمنة تنعكس عىل اجلهة الغالبة يف 
كل أطوار احلضارات التارخيية، فزمن العلو اإلســالمي زعم بعض اليهود والنصارى أن 
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حق من عند اهلل مبعوث للعرب خاصة، وهذه أوىل شبهات وإشكاليات 
النرصانية قديام وحديثًا وكررها جورج طرابييش يف كتابه :" من إســالم القرآن إىل إسالم 
احلديــث"، وقد فنَّدها ســابقًا اإلمام ابن تيمية يف كتابه :" اجلــواب الصحيح ملن بدل دين 

املسيح". 

وربام تســتقوي اليوم كثري من املفاهيم املنحرفة باهليمنة الغربية الطاغية، إضافة لنزعة 
اهلوى؛ هلذا يغــدو الرتكيز عىل تقوية مناعة األمة حاجة ملحــة ككل واألفراد كجزء من 

))(  انظر: ينبوع الغواية الفكرية ص) 5) ( وما بعدها.
))(  املرجع السابق ص )9)(.
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خالل ترســيخ أصل االنقياد واخلضوع واإلذعان والتســليم للوحي يف النفوس. فأكثر 
اجلــداالت احلاصلة يف مجلة مــن املفاهيم والرؤى، وإن رأيتها تتســور ببعض النصوص 
الرشعية مما يظهر للوهلة أنه جدل، يدور يف فلك الرشع ومؤسس عىل الوحي القرآين، كام 
فعل جورج طرابييش يف كتابه :" إسالم القرآن" حتركها أفكار مسبقة تشكلت نتيجة ضغط 
الواقع أو اهلوى النفيس واخلواء الروحي أو احلقد والغيظ، وهم ينساقون مع النص تذرعا 
ملآرهبم واتســاقا مع هذا املزاج، وللقارئ أن يتأمل التصوير القرآين هلذا املزاج  املشخص، 
الذي يقرتب خداعا أنه مع حكم اهلل، وقصده هواه وحظ نفســه تظاهرًا وتنكرًا وتســرتًا، 

ال بقصد اخلضوع واالنقياد والتسليم، زت ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے    ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې رت]النــور[ ويف واقعنا احلي :" إســالم 
القرآن " جلورج طرابييش الذي يتســرت بإقرار إسالم القرآن إلنكار إسالم النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 
وفضال عن غرابة هذا املزاج لرتكيبة هؤالء األشخاص املخادع، والناكر املاكر، فإن اخللل 
املنهجي واحليدة املوضوعية تبدو واضحة يف عطاءاته املعرفية للمســائل الرشعية كالقراءة 
االنتقائيــة للوحي، وعدم اســتيعاب األدلة الرشعية، والتعلق باملتشــابه منها، وتبعيض 
الدين، وحماولة تقليص دوره يف احلياة إىل حد اإللغاء، وإنزاله عن مقام التوجيه واالرشاد 
واهلدى و"حرصه يف زوايا التكايا واملعابد ومنعه من احلضور املعنوي النفيس واالجتامعي 
والســيايس يف أداء املسلمني))( ، والتوســل بمناهج خمالفة ملنهج اإلسالم وعلامئه الكرام 

ۓ  ے     ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  زت 
ۓ ڭ رت  ]البقرة[.

ومن هنا يأيت التســاؤل عن موضع اخللل والزلل والزيع يف مثل هذا السلوك، وهذه 
االجتاهــات املعرفية والثقافية واألمزجة املضطربة، واجلواب يكمن يف أصل التســليم هلل 

))( جتديد املوقف االسالمي ص) 8))(.
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ورســوله عىل درجات متفاوتة مــن دائرة الدين بعدًا وقربًا، حتــاول نقض الوحي  ورده 
ل والتشكيل كام يتومهون، كام  ونزع قدســيته، وزحزحة ثوابته ))(، وجعلها سائل التشــكُّ
يتشكل هاجســهم بفعل ضغط املاديات واللهو واهلوى. وحياول بعضهم تبني مسلكيات 
احلــرب القتالية كعملية االلتفافات عىل اخلصم بعد خمادعة وترصد، وربام تظاهر باإلقرار 
والتسليم، وهو التفاف عىل التسليم ذاته، كام يفعل من يظهر التسليم للنصوص من خالل 
عرضها ورسدها يف موضع اإلشــكال، وهو يستبطن نقضها وهدمها من اجلهة األخرى، 
كام يفعل طرابييش يف كتابه:" إســالم القرآن" لنقِض إسالم الســنة النبوية، وهذا أسلوٌب 
يشبُه أساليَب السحرة العظيمة، التي رسعان ما ينكشف زيفها عن األعني، ويبني ضعفها 

لذوي  األفهام  أمام نور الوحي املبني الصادق يف كله وجزئه:زت ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى رت ] األعراف[.

  وإذا أراد كاتــب أن يكون باحثا منهجيا بعيدا عن وهدة اإلرهاب الفكري والعبث، 
فالبد له من اتباع أسلوب التوثيق املرجعي وااللتزام باملوضوعية وتناسق األهداف املعلنة 
والنيات املبطنة، وعناوين الكتب مفاتيح لتصنيفها، والناظر يف عنوان:" من إسالم القرآن 
إىل إسالم احلديث" يلحظ مضمونه بني اإلسفاف واالعتساف اخلارج عن منهاِج االعتداِل 
واالســتقامة، وكاَن أقــرب إىل الدجل الفكري واملكر الثقايف ليــس إال، وكام يقال : أول 
مقروء مــن الكتاب العنوان، وإن عنوان كتاب طرابييش "من إســالم القرآن إىل إســالم 
احلديث " يوحي أنه خاص بالبحث يف املوضوع بينام املهمة األساســية للكتاب غري ذلك، 
وهي اهلدم والنقض لشــمول اإلسالم زمانا ومكانا وإنســانا، وتقطيع أوصاله من خالل 
التظاهــر بقبول النص القرآين ونفي النص النبوي، ثم يكر عىل ما َقبَِل به فيحرصه يف دائرة 
الضمري والوجدان الشخيص وال يتعداه إىل حركة احلياة ومكوناهتا، ثم خلخلة هذا احلرص 

يف دائرة الشك والظن بسالمته وصحته. 

))( انظر: ينبوع الغواية الفكرية ص) 6)(.
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يفرتض القارئ أن كل كاتب ُحٌر فيام يكتب، بمعنى أن حمرك بحثه اإلشــكال املعريف 
الذايت والتطلع الثقايف والتزود العلمي واكتشــاف املجهول ونفي اجلهل، وتنمية العقل، 
غري أن هذا الوضع ال يطرد دوما مع كل كاتب خصوصا القضايا اإلسالمية يف ظل اهليمنة 
الغربية وسيطرة الغواية الفكرية، وبمالحظة جورج طرابييش يف كتابه " من إسالم القرآن " 
تظهر عالمة التسيري عىل التخيري، أي أنه مسري ال خمري، مسري لشحن نفيس ودفع أيديولوجي 
وحقد قلبي عىل اإلســالم، فيحاول جاهًدا من خالل هذا املنزع النقض والتشــكيك يف 
مســلامت الدين وركائزه املصدرية واملرجعية، واملكانة والترشيع، متقنعا بقناع إســالم " 
يب وُيســقط قيم  النص القرآين" للوصول إىل هدف يبتعد عن العنوان نفســه، بام يثري الرِّ
العناوين وُيتالعب باســتخدامها، وهو نوع من التضليل الثقايف والدجل املعريف. وحياول 
طرابييش من خالل عنوانه " من إســالم القرآن" الرامي إىل نفي مصدر اإلسالم يف توجيه 
احلياة  تشكيل إرباك يف عملية التوجيه، واخللط الظاهر بني العقيدة القرآنية والبيان النبوي 
هلا الذي يسميه الصناعة األيديولوجية البرشية. حياول الكاتب اإلهيام باحلياد، وهو غارٌق 
يف االنحياز من خالل آلية التأويل والقراءة الذاتية للنص والسرية. ومن باب اإلهيام حياول 
كتاب:" من إســالم القرآن " حماكمة بعض اآلثار واألحاديث النبوية إىل منهجية املحدثني 
حني يكون احلديث منسابا مع انحيازاته وقناعاته وأهدافه، ويلتف عىل أي حديث يتعاكس 
مع هذه القناعات واألهداف، وهو حتكم رصف ال يتساند واالحتكام للحقيقة. وإذا كان 
هذا هو املحرك لألفكار املتذرعة بنص الوحــي إىل مآرهبا، فإن هلم منهجًا يقرأون به هذه 

ف عىل بعض مالمح هذا املنهج يف الفقرة اآلتية:: النصوص ويتأولوهنا ، نتعرَّ

ثانيًاثانيًا  منهج قراءة الوحي وتأويله عند الغاوين وأهل الزيغ:

مراعــاة منهج الفهم الصحيح للوحي هو الســبيل األوفق للفهــم القويم والتطبيق 
الســليم ، فقراءة الوحي ليست عملية اعتباطية عبثية، بل هلا مالمح وخصائص وحمددات 
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دقيقة، وقد عمل العلامء املسلمون عىل بذل اجلهود التي شيدت القواعد واألسس وسورت 
التحصينــات للنص من التالعب، فكانت مســالك فهم النص وحتريــر ضوابطه حصنا 
حصينا من التسور واالخرتاق، وأدوات فهم الوحي ) قرآنا وسنة ( مبثوثة يف الوحي ذاته 
متضمن هلا ، كقاعدة: اجلمع بني النصوص وعدم تبيعضه، وقاعدة: درء التعارض املتوهم 
عنه، وقاعدة: املحكم واملتشابه، وقاعدة: فهم الوحي بمقتىض اللغة العربية وفق استعامله 

هلا.

وأصل مشــكلة التأويل يكمن يف الباعث، فحني تســبق مجلة من األصول والعقائد 
واحتالهلا موقع الصدارة يف النفس عىل حســاب احلقيقــة والوحي فإذا ما وقع يف الوحي 
مــا يعكر صفو تلك األصول، فإنــه يتم الكر عليها بالتحريف حتت مســمى التأويل))(، 
والقاعــدة:" أن كل تأويل يعود عــىل األصل باإلبطال فهو باطــل". وطبيعة املنهج الذي 
استعمله املسترشقون  يف دراسة النص اإلســالمي يعتمد عىل مفردات البيئة الغربية التي 
تعادي الدين بســبب ترصفات الكنيســة آنذاك، فكان منهجا مفرتقا يف أهدافه عام يوجد 
يف املجتمعات اإلســالمية عموما والعربية خصوصا، فاصطدموا بكل ذلك الرتاث الذي 
ُبني عىل معتقدات دينية وروحية حتت عبق الرشق وقيمه املخالفة، روحا وعقيدة ومذهبا 
وسلوكا لكل توجهات الغرب املادية والدينية والعقدية ))(، كام يستخدمون منهج القراءة 
التفكيكية التي تعني النقض الكامل، والتوظيف الســلبي ملناهج اللســانيات املعارصة، 
والتأويل املفتوح حتت شــعار القرآن " محال أوجه" وبالتايل مترير ما يريد القارئ من القرآن 
أن يقولــه، وهي نزعة جتعل النــص القرآين كأي نص برشي وأديب يتــم مقاربته بمناهج 

األدباء ونقاد النصوص )3(.     

))( انظر: ينبوع الغواية الفكرية ص) 230 (
))( اإشكالية فهم القرآن عند املسترشقني ص 9 وما بعدها.

)3(  انظر: بنية القراءة مدخال  إلعادة القراءة، عبدالرمحن حليل، ضمن كتاب  املناهج احلديثة يف الدرس القرآين، مدارك للنرش، 
ط1/ 20011م، ص )72(.
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والفهم يف حقيقته معرفتك اليش بالقلب))( ، فكانت األســس التي يمكن مالحظتها 
يف عمليــة الفهم من خالل نظرة ابن منظور لطبيعة مفردة الفهم يف العرف العريب هو ثقافة 
املتلقي وقابليته عىل الفهم، وهذا األمر متعلق كثريا باجلانب االجتامعي والسيكلوجي له، 
ويف تنزيل هذه األســس عىل فهم جورج طرابييش بخلفيته الثقافية وحالته السيكلوجية، 
ســيتبني أن النتائج التي توصل إليها وحاكم اآلخرين عىل ضوئهــا إنام تتوافق مع ثقافته 

وسيكلوجيته.

هنا  لفهم اخلطاب القرآين ونصه قواعد ناظمة وأصول حاكمة هلذا الفهم والتأويل دوَّ
علامء األصول يف كتبهم ، فاخلطــاب يف عرفهم:":" اللفُظ املتواضُع عليه املقصود به إفهام 
من هو متهيئ لفهمه"))( ،وهم هبذا التعريف ينفون عن اخلطاب العبثية واالعتباط ويثبتون 
له األمهية واألحقية، فيكون الساعي به واعيا له مدركا  ملقاصد اجلهاد به واالجتهاد فيه فهاًم 
وتنزياًل، وبقدر حصيلة املتلقي املعرفية يكتشف مقصودات اخلطاب)3( .  والنص يف معناه 
العــام: الداللة عىل كل خطاب أفاد حكام معينا،وهو يعني القرآن كامال يف شــكله الكيل 
من بداية فاحتة الكتاب إىل آخره ســورة الناس، كام هو مكتوب يف املصاحف املعتمدة. أما 
النص يف معناه اخلــاص عند األصوليني فهو الذي يعني الوضوح القاطع وعدم االحتامل 

يف داللته..

أما مدلول اخلطاب يف الثقافة الغربية وبالذات عند أصحاب الفلسفة التفكيكية التي 
ينتمــي هلا جورج طاربييش، كام يذكرها يف كتابه:" من إســالم القــرآن"،  فيتجه التفكيك 
بشــكل أســايس إىل نقد التصور البنيوي من حيث إنكار ثبات املعنى يف منظومة املعنى، 
وهتميش مرســل اخلطاب واالســتغناء عن مؤلفه، واالســتغناء بالقارئ ليشكل النص 
ومدلوالته كيفام يشاء، ويكون ُحرًا يف التعامل مع تراكيب النص وأنساقه، دون االلتفات 

))( لسان العرب البن منظور،) 0)/ 343( مادة فهم. 
))( اإلحكام يف أصول احلكام عيل بن حممد اآلمدي) )/ 36)(.

)3( انظر: اسرتاتيجية احلمل عىل غري الظاهر ص) 83(.
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إىل مقاصِد الشــارع))( . ويعتربون اخلطــاب القرآين خطابا يعتمد عــىل املجاز والرمز، 
وليس خطابا تواصليا، وهو نتاج ثقايف وتأرخيي خيضع للنقد، شأنه شأن أي منتج برشي.
فاخلطاب حتول يف تصورهم من وســيلة تواصلية إىل وســيلة من الرمــوز، تغذي التأمل 
واخليال والفكر والعمــل، وتغذي الرغبة يف التصعيد والتجاوز))( .  فاخلطاب يف عرفهم 
ملك للقــارئ وله كامل احلق يف الترصف باملعاين، وهو فضــاء للتأويل احلر املفتوح )3(. 
فتحليل تراكيب اخلطاب ينبغي ان خيضع للتحاليل األســلوبية التي تبحث عن التوقعات 
الداللية يف بنية اخلطاب، ولكن بمفاهيم عرفانية، وتارخيانية كونه منتجا ثقافيا خيضع للنقد 
شــأنه شأن أي منتج برشي)4( . وهم هبذا ينزعون القداسة عن اخلطاب القرآين ومساواته 
باخلطابات البرشيــة. واهلل يقول: زت چ ڇ ڇ  ڇ    ڇ ڍ ڍ ڌ رت ]النمل[، 

فال يصح مســاواة النص الديني بالنصوص األخرى،زت ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀڀ رت  ]السجدة[.

واملناهج التي تدعو إىل إقصاء املؤلِّف بل وتعلن موته ال تصلح أبدًا يف دراســة النص 
الديني؛ ألهنا ال تتناســب و نص رشعــي قانوين يراد منه تطبيق تعاليــم حمددة وفق مراد 
الشــارع )5(. واملؤولون اجلدد أوقعوا أنفسهم يف مغبة التحاليل العرفانية الذوقية، فانتهى 

هبم إىل نتائج اصطدمت مع الثوابت القطعية يف الدين اإلسالمي.

يرتكز املؤولون اجلدد يف قراءاهتم للوحي )القرآن والســنة( عىل ركيزِة السياق، وهي 
ما يرددها دوما جورج طرابييش يف كتابه:" من إســالم القرآن" يف حماكمة النص القرآين إىل 
السياق يف حاِل إنكاره السنة النبوية، غرَي أن السياَق له مساران، مها: املسار اللغوي، واملسار 

))(  انظر: اسرتاتيجية احلمل عىل غري الظاهر  ص) 89(.
))(انظــر: تارخيية الفكر العريب اإلســالمي حممد أركون ص 99)، نقال عن اســرتاتيجية احلمل عىل غري 

الظاهر ص 90 وما بعدها. 
)3( نقد النص عيل حرب ص) 4)(.

)4(  اسرتاتيجية احلمل عىل غري الظاهر ص ))9(. 
)5(  املرجع السابق ص)00)(.
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املقامي يســتند عليهام املفــرس للوصول لفهم مقصد املتكلم. والســياق حيقق من الناحية 
اللغوية الوحدة واالنســجام بني أول النص وآخره، ويضبط حركة الدالالت واملعاين يف 
النص ويفرس بعضه بعضا))( . وآلية املسار اللغوي ثالثة، هي: معرفة املناسبات بني اآليات، 
ومعرفة الفواصل ورؤوس اآلي، ومعرفة الوقف واالبتداء))( ، أما املسار املقامي والذي 
هيتم بظروف التنزيل، مثل:  أســباب النزول املحتوي عىل قضية العام واخلاص، ومعرفة 
وجه احلكمة الباعثة عىل ترشيع احلكم،  وطريقة نزول القرآن منجام ، والناسخ واملنسوخ، 
واملدين واملكي، يف جمموع هذه القواعد التي تتعاضد فيام بينها للوصول ملقصد الشارع من 
ترشيعه، وال ُتؤخذ جمزأة عىل حدة كام يعمل طرابييش مستشــهدًا بأسباب النزول منفردة 
عــن باقي القواعد، أو املكي واملدين ليحبس فيه النص وحيــرصه يف فرتة تأرخيية، أو اجتاه 
فردي بعيدا عن توجيه احلياة واإلنسان يف خمتلف املجاالت نحو االستخالف الرشيد .     

ومل يتنــاول احلداثيــون واملحَدثون الســياق اللغوي حســب قواعــده التي قعدها 
األصوليون وعلامء القرآن؛ وإنام حســب دعمها لفكرهتم كــام يفعل جورج طرابييش يف 
االستشــهاد بالســياق حلرص القرآن يف التارخيية الزمانية والســببية الواقعية؛ لنفي عاملية 
الرسالة، كام يعضد هبا فكرته يف عدم صحة الســنة النبوية، وهو احتكام إىل هذه القواعد 
من باب اخلداع للذات ليس أكثر، كام يقول أحد احلداثيني العرب)3( ، وهي نظرة ختشــى 
لها األصوليون، وهم واقعون حتت تأثري العقدة النفسية والفكرية  القيود املنهجية التي أصَّ
التي جتعلهم يــرون املعارف الدينية واقعة حتت الكينونة الســلطوية من واضعيها العلامء 
أصحاب الســلطات والصناعات ، وتنعكس هذه الرؤية عــىل حتليل القواعد األصولية، 

عون امتالك احلقيقة هبذا السلوك. ويدَّ

))( اسرتاتيجية احلمل عىل غري الظاهر ص)08)(.
))( انظــر: الربهان يف علوم القرآن، أبو حممد بن هبادر الزركيش ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، بريوت 

لبنان، )39)هـ، 
.)35/((

)3( عيل حرب يف كتابه نقد النص ص) )))(.
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وقاعدة الســياق املقامي، أســباب النزول، والناســخ واملنســوخ يف تفسري وتأويل 
نصوص الوحي التي اعتد هبا علامء القرآن إنام جاءت عىل فهم سليم ملقاصد الوحي، فهو 
نص حيوي أحكاما ترشيعية واقعية.                                                                                                             

         وهم باحتكامهم إىل قاعدة السياق واستعانتهم هبا ليس لفهم النص وإنام إلفادته 
بأن النــص الديني نص لغوي))(، وبالتايل فهي قواعــد ال تصلح لقياس النصوص ذات 
املصدر اإلهلي))(. ويف هذا يقول جورج طرابييش:" ابن حزم يغلق عملية تدوين املصحف 
وختمه باخلاتم اإلهلي، فإزاء نص ناجز ومصنٌَّم توىل اهلل نفسه تأليفه ومجعه وترتيبه ال يبقى 
أي خيار آخر للعقل ... ســوى أن يؤسس نفسه يف تبعية ذليلة ال تطرح حتى سؤال كيَف 
أو ملَ، وأن حيــرص وظيفته باالنقياد ملعاين ألفاظ اآليات")3(. وهو هبذا يظن أن النص أغلق 
العقــل عن االنفتاح عىل الفكر، وهو ظن شــك؛ إذ االجتهــاد يف النصوص فهام وتنزيال 
مطلوب رشعا من أويل العلم واملقتدرين، فيعاجلون املسائل وفق مقتضيات األدلة األصلية 
املتفق عليها كتابا وســنتة، واألدلة التبعية كاإلمجاع والقياس واالستصالح واالستحسان 
والذرائع والعرف، كل هكــذا يؤكد مدى فاعلية العقل اإلســالمي عىل خالف ما يظنه 
جــورج طرابييش الذي بمحاولتــه هذه أعلن التمرد عىل النــص اإلهلي بحجة االنتصار 
للعقــل والوهم، بينام العقل يف اإلســالم حمرتم مكرم كام وضحــه باحث يف نقده جلورج 

طرابييش يف القسم األول من هذا الكتاب.يف أثناء سلسلة التعقيبات عليه.

وما قام به جورج طرابييش من نقد للسنة النبوية مل تكن وليدة أفكاره احلرة، وإنام هو 
بناء عىل أسس أسسها من قبله بعقود من الزمن نقاد النصوص ويف العهد القديم واجلديد، 

وهذه املؤسسات نستجليها يف الفقرة اآلتية: 

))( انظر: حوار مع نرص حامد أبو زيد ، جملة العريب الكويت ، عدد 450مايو 996)م،ص69). 
))( اسرتاتيجية احلمل عىل غري الظاهر ص)8))(.

)3( من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث، ص)368(.  
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َسات التي بنى عليها املنكرون للسنة نقدهم:  ثالثًاثالثًا  املؤسِّ

مل تكن عملية إنكار السنة والتشكيك فيها منبتَّة اجلذور بحيث كانت نتاج طفرة فكرية 
وفضول معريف شخيص، بل كانت توجًها فلسفًيا متأسسًا عىل أسس ظرفية تارخيية فكرية، 
فالقرآنيون تلقفوا هذه األسس، ومن خالهلم جاء املنكرون ليتذرعوا بام توسل به القرآنيون 
باالعتامد عىل القرآن دون السنة مع اختالف القصد واإلرادة بني املنكرين والقرآنيني، ولو 
اعتمدوا عىل القرآن كام زعموا لقادهم للتســليم بمصدرية السنة وحجيتها؛ كونه يؤسس 

االقتداء هبا واتباعها.

ولقد كان املنبع التارخيي لظهور فكرة إنكار السنة هو أن دوائر الفكر الديني اليهودي 
قديــام وحديثا يقوم مذهبهم عىل فكرة التمســك بام جاء يف العهــد القديم وحده، وعدم 

االعرتاف بأحكام التلمود وتعاليم الربانيني واحلاخامات))(.

وظهرت فلسفات خالل القرنيني التاسع عرش والعرشين أدت إىل هذه املناهج، ومن 
أبرزها:

11 فلسفة مناهج نقد النصوص الكتابية.

يذهب علامء نقد نصوص العهد القديم إىل أن أســفاره مل يدوهنا موســى، وإنام هي 
جمموعة من التقاليد املرتاكمة التي تشــكلت مادهتا يف أوقات متباينة، وأن الزمن الطويل 
للنقل الشــفوي أفســح املجال لنفاذ أفكار وأحداث تارخيية إىل متن التوراة لعبت دورها 
يف صياغــة التوراة احلديثة))(، ومــا ذهبوا إليه كان بفعل جهود علمية هائلة ودراســات 

))( القرآنيون والسنة النبوية، قراءة يف أثر الظرفية التارخيية والفكرية يف ظهور القرآنيني املعارصين، د. 
رقية طه العلواين ، ص )7(. 

))( املرجع السابق ص) 9(.
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مضنية يف تلك الكتب أدت إىل الوقوف عىل تناقضات حقيقية بني ما ورد يف العهد القديم 
واجلديد، جعلهم يقولون بتارخيية تلك املرويات،لكن تســوية واقع عصورهم عىل واقع 
السنة النبوية والتبشري هبذه املناهج يف ساحة الفكر اإلسالمي  ركوب ملوجة التأثري والتاثر 
والتطبيق دون وعي أو بمكر وخداع، ونابتة ســوء يف رصح الفكر اإلسالمي دون حقائق 

تؤيدها أو تدحضها وتنفيها.

ومل يكن طرابييش يف أحســن أحواله قرآنيا مؤمنا به، وإنام كان نائحًا مستأجرًا من ِقَبل 
نوازع النفس واحلقد واهلوى، أو من ِقَبِل اعتقاده الديني املســيحي للتشكيك بعقائد غريه 
والتذرع بوســائل خادعة خائبة. مع أن واقع الدين اليهودي يتناقض وحال السنة النبوية 
ثني، فنظرية النقد التارخيــي تنظر إىل النصوص الكتابية  وحفظها من قبــل العلامء واملحدِّ
باعتبارها صدى لرتاكم تاريٍخ ماٍض خاضٍع لسنة املكان والزمان والتحوالت وهبذا ظهر 

من يؤيد هذه الفكرة وحماولة مقايسة السنة النبوية هبا.

22 أثر فلسفة تطور األديان:

نظرية التطور العضوي للكائنات انتقلت إىل حقل الدراسات اإلنسانية، ومنها الدين 
الــذي أخضعوه للتطور، وهي نظرية حتاول إلغاء املرجعيــة اإلهلية للنصوص الكتابية يف 

العهد القديم واجلديد، ولقد نظر علامء األديان إىل الدين باعتبارات ثالثة:

أأ  نفي تأسس الدين عىل الوحي.

بب  تطور الدين كتطور الكائنات الدارونية.
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الدين وليد صنعة برشية وتراكم كمي لعنارص ثقافية متوارثة عن األمم  جـجـ
وا بني  والشعوب وليس مفارقا خارجا عنهم وأصحاب هذا االجتاه سوَّ
الرشعية  األحكام  يف  النظر  إىل  ساق  مما  الديني؛  والفكر  املعصوم  الدين 
الثابتة بالوحي عىل أهنا ذات قيمة تارخيية نسبية التغري والتطور، ومن هنا 
تسللت هذه النظريات إىل املجتمعات املسلمة فنظروا إىل السنة باعتبارها 

.Pتراكاًم لعنارص ثقافية متوارثة عن األمم والشعوب قبل التاريخ

والقول بتارخيية السنة يســوق إىل القول بعدم حجيتها وإلغاء الترشيعات واألحكام 
التي جــاءت هبا إضافــة الرتباطها باإلقليم الذي جــاءت فيه لتقويض عاملية الرســالة 
وتقويضهــا يف كل زمان ومكان، وهذه مغالطات تنكريــة بالعلم واملوضوعية، وهي هتٌم 
وشكوٌك وغيٌظ نفيس عىل دين اإلسالم، ولو نظروا بعني العدل واستقامة الفكر لعلموا أن 
الرشيعة الصادرة عن دين صحيح ساموي ال ختضع يف أصوهلا وأساسياهتا للتطور والتبدل 
بحكم مرجعيتها اإلهلية املعصومة))(، ومل يقترص صدى هذه الفلســفة عىل نصوص السنة 
بل جتاوزوها لنصوص القرآن ، وهي سياســة حربية يف حتطيم احلصون حتى يصلوا ملركز 
القيادة والريادة فينســفوه، وتكــون العبثية واللعب دون أصــول حاكمة وقواعد ناظمة 

ملصالح الدين والدنيا.

33 إساءة فهم مناهج التعامل مع السنة:

أســهمت عمليات الفهم غري السليمة والتأويالت املنحرفة إىل توجيه بعض الكتاب 
أصابع االهتام والعلوم إىل األحاديث النبوية وأثرها يف تكريِس توجهات متطرفة، مناقضة 
لوسطية اإلسالم))(، أو تكبيل  العقل عن الترسيح يف حركة احلياة، والسبب وراء كل هذا 

))(  املرجع السابق ص)))(.
))( املرجع السابق ص)))(.
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هو القراءة خارج مقاصد اإلســالم وِحَكمه املبثوثثة يف الوحي  بعمومه وشموله، كذلك 
قراءة النصوص متقطعة عن بقية النصوص القرآنية واحلديثية سياقا ومقاصدا. فاحلكُم ال 
يؤخذ من حديٍث مفصول عن غريه، وربام ركز بعضهم عىل نص دون نص، ودون ضوابط 
حتكم هذا الرتكيز واحلكم، وربام تعاملوا مع السياق كام يفعل طرابييش حيث حيبس النص 
فيه ويف بنيته الداللية اللغوية، ويعزله عن حميط املقاصد الكلية الرشعية واإلنســانية، وهو 
منهج للزيغ والضالل ال للرشد واالهتداء. وحل هذا اإلعضال هو التزام ضوابط تأويل 
دها أولوا اخلربة العلمية واالختصاص الرشعي، واالرتياض بنصوص  النصوص، كام قعَّ
القرآن والســنة ، دون التحاكم إىل مناهج بيئية مغايرة للبيئة واملنهجية اإلسالمية، فعنوان 

املنهجية اإلسالمية القراءة باسم اهلل زت چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ    ڑ ک ک ک ک گ گ رت ] العلق[.

سات  وإذا كان ملنكري السنة ومن يســمون أنفسهم بالقرآنيني حمركات فكرية ومؤسِّ
نقدية فإن هلم معامل إجرائية  هي رابع هذه املسارات نستعرضها يف الفقرة اآلتية:     

44 معامل هنج الطاعنني يف الوحي: 

 يتسم هنج الطاعنني يف الوحي بسامٍت متعددٍة سواء أكان قرآنا أو سنة، فهم بني منكر 
ومشــكك ومؤول وحمرف؛ مما يؤكد عمق الشــبهات واســتفحاهلا، ومرد هذه الشبهات 
واألســاليب إىل ســوء النية واجلهل باللغة العربية وعلوم اإلسالم، ويف هذه الفقرة نرسد 
أهم املعامل والســامت التي يتبعها الطاعنون يف الوحي ويف مقدمتهم أساتذهتم املسترشقني 

ومن هذه املعامل ما يأيت:

PP االعتقاُد ثم  االستدالل، فهم عند دراساهتم للوحي ينطلقون من سوء نيٍة وفساِد
مهام  تؤيدها  أدلة  ويضعون  سابقة  بفكرة  يؤمنون  كام  كاذبة،  وتصورات  طوية 

كانت موضوعية أو واهية أو حمرفة.
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P  احلقد والتعصب والتحيز، فهم ال ينطلقوَن من البعد املعريف واالستفهام العلمي
للبحث عن إجابات، ولكن احلقد عىل اإلسالم، والتعصب ملعتقداهتم، والتحيز 

ألفكارهم وال يتسع املقام الستعراِض الشخوص وأقواهلم يف ذلك.
P  الكتابات من  كبرية  أرتال  فهناك  واالهتام،  والتشكيك  والتخيل  التوهم 

والدراسات تولت كرب هذا املخطط املؤسساُت االسترشاقيُة ومن هؤالء الفرد 
جيوم، وجولد زهير، واألب هنري، المنس ومرجليوث ونولدكه وغريهم))(.

P .التحريف للنصوص بالزيادة والنقصان والتأويل
P  وتسند مذهبهم  تنرص  دامت  ما  أخرى  ونفي  وأحاديث  روايات  عىل  االعتامد 

اعتقادهم.
P  الكلية القواعد  استنباط  املعنى يف صورة ضبابية ومن أشكاهلا:  أو ذكر  التعمية 

العامة من احلوادث اجلزئية الفردية التي ال يصح منطقيا تعميمها))(.
P  الصغائر وتكبري  السفاسف  وتعظيم  األساسية،  املسألة  دائرة  عن  النظر  حتويل 

وتضخيم األخطاء. 
P  قلب احلقائق ومعاكسة األصول، وحتويل كل خري وفضيلة وحترض وسمو وعلم

إىل رش ورذيلة وختلف وهبوط وجهل.
P        .)3(االختالق واالفرتاء والكذب واخلداع

ويمكن ختم هذه الســامت باســتعراِض بعضًا من أقواِل جورج طرابييش التي بثها 

))( انظر: أساليب املسترشقني يف طرح الشبهات بحق اإلسالم وطرق مواجهتها، أ.د. مصطفى مراد صبحي، نسخة 
pdf ص) 73))(.

))( املرجع السابق ص ))8))(.
)3(  للمزيد عن هذه الســامت انظر:  أســاليب املسترشقني يف طرح الشبهات بحق اإلســالم وطرق مواجهتها من 

ص)65))- 303)(.
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يف كتابه :" من إســالم القرآن" كمصداٍق عىل هذه الســامت املمنهجة؛ ليكون القارئ عىل 
علم وبصرية من هذه احلملة املســعورة.ومن ذلك قوله:" من علامء املســلمني يتملصون 
من منطــوق اآليات لتواكب رؤاهم، وأن كتب احلديث حولت النبي األمي املرســل إىل 
قومه إىل نبي أممي مرســل إىل األمم قاطبة، وأن أهل احلديث أسســوا ألنفسهم من خالل 
اتقان سلســلة املدونة احلديثية والفقهية واإلفتائية سلطة ترشيعية، وأن املوايل وراء تطوير 
صناعة الفقه واحلديث))(، وأن آلية اإلســناد إنام أتاحت فرصة الكذب عىل الرسول حتت 
محاية سلسلة الضامنني))(،وأهنا آلية توهيمية)3(،  وآلية بعدية ال قبلية جرى اخرتاعها لسد 
ثغرات السلســلة وتوثيق الرواة والتمرير األركيولوجي عىل أهنــا آثار فعال)4(، وأهنا آلية 
ال مرجعية هلا إال التقويم الشــخيص غري املعلل بأي دليٍل وغري املقرون بأي حيثيٍة العائدة 
مرجعيته إىل اإلمام احلافظ)5(، وأهنا آلية قابلة لالخرتاق والتالعب هبا من خالل التعديل 
املجروح أو االســتنكاف عن جترحيه)6(، وأن آلية الناسخ واملنسوخ من أجل التملص من 
منطوق اآلية)7(، وتشــتغل لصالح إفقار النص ال إغنائه)8(، وأن العلامء أمثال ابن شاهني 
واحلازمي عمال من خالل هذه اآللية عىل رأب ما قد ينجم من صدوع يف العامرة احلديثية 
بطريقة توظيفية اســتعارية)9( وأن توليد النصوص احلديثية بعد وفاة اإلمام مالك كان يف 

))( انظر: من إسالم القرآن إىل إسالم السنة ص)05)(.
))( املرجع السابق ص)43)(.

)3( املرجع السابق ص )3))(.
)4( املرجع السابق ص)379(. 
)5( املرجع السابق ص ))55(.
)6(املرجع السابق ص) )57(.
)7( املرجع السابق ص) 47)(.
)8( املرجع السابق ص) 07)(. 
)9(  املرجع السابق ص) 439(
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إطار الرصاع األيديولوجي والسيايس بني أهل احلديث واملعتزلة))(، وأن الشافعي كّرس 
الســنة بعد الكتاب وخرج عن معيارية اللغة العربية يف فهم الكتاب))(، وأنه أي الشافعي 
يمــرر التأويل الذي يريده يف مفردة احلكمة لدعم هــذا التكريس)3(، وهو أول من جعل 
النصاب األبســتمولوجي للكتاب والسنة واحدا يف املرجعية كام يف احلجية)4(، ومرشوعه 
يف قرأنة الســنة صودم باملقاومة، وأنه نفذ انقالبا عىل الصعيد الالهويت واألبستمولوجي 
عندما جعل للســنة الرسولية نصابا إهليا وبوأها منزلة األصل مع الكتاب وكرسها رشيكة 
له يف التحكم بمصائر العقل يف اإلسالم ســواء العقل الديني أو املعريف)5(، وأنه املؤسس 
الثاين لإلسالم)6(، وأن االنتصار للسنة غايته كف يد العقل عن االشتغال)7(، واستؤصلت 
شــأفت العقل بصورة جذرية وفظة من حقل الفقه وســائر احلقــول املعرفية للحضارة 
اإلســالمية العربية)8(، وأن املســاواة بني القــرآن واحلديث باالســتعارة من الالهوت 
املســيحي)9(، وأن الصناعة احلديثية صناعة إســقاطية، فهي ال تقوم عىل احلفر للوصول 
إىل طبقات املايض الغائرة، بل تعيد تصنيع املايض وفق هوى احلارض ورضورات الساسة 
والتفقه، أو حمض الشــهرة وحمض التجارة)0)(، وأن احلضارة اإلسالمية حضارة متمركزة 
عىل هوى النصوص املقدسة)))(، وأن الثقات من منتجي احلديث هم رشكاء حقيقيون يف 

))(  املرجع السابق ص) 58)(.
))(املرجع السابق ص )75)(.

)3(انظر: من إسالم القرآن إىل إسالم السنة ص )76)(.
)4( املرجع السابق ص)86)(.
)5( املرجع السابق ص)94)(.
)6(املرجع السابق ص) 63)(.
)7( املرجع السابق ص)65)(.
)8( املرجع السابق ص ))7)(.
)9(املرجع السابق ص))37(.

)0)( املرجع السابق  ص )380(.
)))( املرجع السابق ص))38(.
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صناعة القول اإلهلي، وهذه الرشاكة تأخذ بعدا فاضحا يف اإلسالم حتديدا من أنه دين قائم 
يف أساسه  عىل التوحيد))(، ويعترب أن صنعة التخريج ) الذي يعني التوفيق بني النصوص 
ظاهرة التعارض (  ومنهجيته رضبا من التورية أو حتى من الكذب، وأنه أسس ملرشوعية 
الكذب طلبا للمخــرج))(، وأن إنكار التناقض بني األحاديث وختريج االختالف عىل أنه 
ائتالف غدا أشبه بعصاب وسوايس لدى أهل احلديث)3(، وأن آلية اجلرح والتعديل  لعبة 
العبة وملعوب هبا يف آن واحد)4(، وأن عوامل الزمان واملكان واهلوى املذهبي تتحكم يف 
رشوط إنتاج املدونة احلديثية)5(، وأن ابن قتيبة أجلأه وســواس نفي التناقض عن احلديث 
إىل مــداورة العقــل التخرجيي عىل نحو ال خيلو مــن ارتباك وقصور باع)6(، وأســهمت 
الصناعة احلديثية يف حتويل اإلســالم عن منطلقه الروحي كام متثل بالقرآن وال سيام املكي 
إىل منظومــة دنيوية معنية باألحكام أكثر منها باإليامن وبطهارة اجلســم أكثر منها بطهارة 
النفس، ويستشهد لصحة قوله بثائية اإلسالم الصويف يف مواجهة اإلسالم الفقهي)7(، وأن 
إنكار واقعة التناقض يف املدونة احلديثية ورد ظاهرة التناقض إىل باطن مزعوم من التوافق، 
وهذا اهلاجس اإلنكاري شبه العصايب طبقا للمعجم التحلييل النفيس رضورة قهرية أملتها 
احلاجة إىل التســييج الدوغامئي للمدونة احلديثية وإىل صيانة حلمتها األيديولوجية)8( وأن 
السلطة الدينية يف اإلســالم مل تكن خالفا لواقعها يف املسيحية سلطة دينية مركزية، ولكن 
انبثاثها بال مركز يف مجيع مسام العلوم هو ما أتاح لصناعة الكذب أن تفلَت من قيِد الرقابة 

))( املرجع السابق ص))38(.
))(ا انظر: من إسالم القرآن إىل إسالم السنة ص) 395(.

)3(املرجع السابق ص)4)4(.

)4(املرجع السابق ص)3)4(.
)5(املرجع السابق ص) 440(.
)6(املرجع السابق ص) )44(.

)7( املرجع السابق ص) 447-446(.
)8(  املرجع السابق ص) 477(.
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النقدية))(، وأن الوعي الديني كام ســيعممه أهل احلديــث ووضاعه عىل نطاق اجلمهور 
الكبري هو وعي غث ومسطح، يعوزه البعد امليتافيزيقي والعمق الروحي معا، وهي غثاثة 
الهوتية وســوقية فكرية))(.  هذه مجٌل بثها جورج طرابييش يف كتابه لتؤرش إشارة ضوئية 
واضحــة عىل حالة التقلب النفيس والتعكر املزاجي وغياب مبدأ األمانة والعدل يف القول 
وترصد حالة املراوغــة وااللتفاف لتحقيق النرص املوهوم يف معركة حمو الســنة من مقام 
املرجعية ومكانتها املصدرية، وتثبيت املعقول أمام الالمعقول املزعوم كام يدعي طرابييش.  

وإذا عرفنا املداخل األساســية واملعامل الرئيســية املحركة حلركة منكري السنة سواء 
سات والســامت كمقدم هلذا البحث فإن تاليه حيتم استعراض  املحركات واملناهج واملؤسِّ

تعريف السنة وتدوينها وهو ما سيكون يف الفصل اآليت:    

                                            

))(  املرجع السابق ص) 496(.
))( انظر: من إسالم القرآن إىل إسالم السنة ص) ))5(.
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الثاين الفصل 

   

السنة النبوية يف مفتتح البيان  

                               )التعريف- التدوين (





تعددت تعريفات السنة بتعدد معانيها ســواء يف العرف العريب أو االستعامل القرآين 
والنبــوي، ومن خالل هذا الفصل نســتعرض مدلوالهتا ونتبني املداخــل التي نفذ منها 
منكرو السنة وتشبثوا بتعاريفها اللغوية دون العرفية واالصطالحية، كام نستعرض تدوين 
السنة  ومراحل هذا التدوين والشبه التي بثها املنكرون من خالله، ونبتدئ بتعريف السنة 

ونلحقه بتدوينها. 

أوال: تعريف السنة ) العالقُة بنَي سنِة اهلل وسنِة رسول اهلل(:

11  السنّة واحلديث لغة واصطالحًا:
 هنــاَك فوارق بني معاين الكلامت ودالالت األلفاظ أدركها علامء املســلمني ســواء 
يف مســتوى الداللة اللغوية واالصطالحية، العرفية والرشعيــة، وحددوا أولوية األخذ 
واالعتامد فيام خيــص التكليف واالمتثال الرشعي، فاالســتعامل الرشعي له حق التقديم 
عىل العرفيــة واللغوية))(، وربام ابتعد املعنى االصطالحي عــن املعنى اللغوي ملا للكلمة 
من معان متعددة كام يف كلمة "السنة" فلها معان لغوية متعددة، وكذا اصطالحية، فهي عند 

املحدثني 

غريها عند الفقهاء، واألصوليني، ومن ال يعرف هذه الفوارق االصطالحية، يقع يف 
اخلطأ، وربام اســتغلها الطاعنون يف اإلسالم والسنة اســتغالال بشعا، واجلُّهال والغالون، 
فريكزون عــىل بعض معانيها اللغويــة أو االصطالحية دون بعــض، فأعملوا اصطالح 

))( انظر: الفروق يف اللغة أليب هالل العســكري،  الفرق بني االسم العريف واالسم الرشعي ص 56، وانظر: 
ضوابــط الرواية عند املحدثني لألســتاذ الصديق بشــري نرص ص 5)، وانظر الســنة يف مواجهة أعدائها 

للدكتور طه حبييش ص 3) وما بعد
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الفقهاء وأمهلوا اصطالح األصوليني))( القايض باعتبارها مصدرا ترشيعًيا دائاًم الزمًا))(، 
وربام أعملوا معنى السنة بالطريقِة والسرية، معربين عنها بالعادة والعرف املقصود بنظرهم 
عادة املجتمع اجلاهيل وعرفه التي ُنقلت إىل اإلســالم وتم تعديل جوهري عليها، كام قاله 
املســترشق "جولد تســيهر" )3( وتابعه عىل ذلك ســائر من جاء بعده من املسترشقني)4(. 
وإذا كانت الســنة تعنــي يف مدلوهلا اللغوي العــرف والعادة والطريقة فإن االســتعامل 
القــرآين والنبوي هلا ال يعني التــزام مدلوهلا اللغوي وإنام الرشعي بحســب الوحي جاء 
لبيان الرشعيات ال اللغويات، فهي تعني يف االصطالح الرشعي )ســنة رســول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  
الشــاملة ألقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته اخللقية واخللقية ...( وهى هبذا املعنى مصدر 
ترشيعــي ملزم والزم للقرآن الكريم ال ينفك أحدمها عن اآلخر. فهي عادة الرســول  يف 
ســريته العملية القولية والفعلية والتقريرية ال العادات والتقاليد اجلاهلية )5(، واعتربوا أن 

نِة النّبوّية.إعداد:حممد امحد صربة، ص 7، حقوق  نّة النَّبوّية وحٌي ربايٌن مناقشة لدعاوى أعداِء السُّ ))( انظر: السُّ
https://www. :الطبع والنرش للجميع ولكل دور النرش الطبعة األوىل اإللكرتونية للرتاسل مع املؤلف

facebook.com/m.s.tartus m.s.tartus@gmail.com
))( لزوم ودوام الســنة باعتبار املصدرية واحلجية ال بمعنى احلكم التكليفي الواجب ، فهي تأخذ األحكام 
اخلمسة، هلذا يمكن العودة لكتاب السنة ترشيع الزم ودائم، د. فتحي عبدالكريم، مكتبة وهبة – مرص 

، ط)/405)هـ-985)م. 
)3( العقيدة والرشيعة يف اإلســالم ص 49، )5). وهو مســترشق جمرى هيودي، رحل إىل سورية وفلسطني 
ومــرص، والزم بعض علامء األزهر. له تصانيف باللغات األملانية واإلنكليزية والفرنســية. ترجم بعضها 
إىل العربية، قال الدكتور الســباعي: "عرف بعدائه لإلســالم وبخطورة كتاباته عنــه، ومن حمرري دائرة 
املعارف اإلســالمية" كتب عن القرآن احلديث، ومن كتبه: "تاريخ مذاهب التفسري اإلسالمي" و"العقيدة 
والرشيعة يف اإلسالم" وغري ذلك مات سنة ))9)م له ترمجة يف: األعالم للزركيل ) /84)، واالسترشاق 
للدكتور/ للســباعي ص )3-)3، وأراء املســترشقني حول القرآن وتفســريه للدكتور عمر إبراهيم) ) 

.)(6( - (6(/
)4( ادائرة املعارف اإلســالمية 7 /330، وانظر دراســات يف احلديث للدكتــور األعظمي ) /5-))، 
ومنهجية مجع الســنة ومجــع األناجيل للدكتورة عزية عىل طــه ص )6، )))، 3))، كتابات أعداء 

اإلسالم ومناقشتها د. عامد السيد حممد إسامعيل الرشبيني طبعة)00) م ص:)9)(.
)5(  انظر: حجية السنة للدكتور عبد الغنى عبد اخلالق ص49-)5، واملدخل إىل السنة النبوية، الدكتور عبد 

املهدى عبد القادر ص)6)،5)(.
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اصطالح السنة ظهر يف القرن الثاين للهجرة مع أنه معلوم يف صدر اإلسالم والنبي ملسو هيلع هللا ىلص  بني 
تاب واملشككني حكموا أحد معاين السنة اللغوي وهو  ظهراين أصحابه، كام أن بعض الكُّ
الطريقة يف حرص الســنة النبوية يف الطريقة العملية منكرين األقوال والتقريرات أن تكون 
ثني وال  سنة ومعتربين إطالق لفظ حديث أو ســنة عىل ذلك إنام هو استحداث من املحدِّ
تعرفه اللغة وال يســتعمل يف أدهبا))(، ويرتكزون يف هذا اإلنكار عىل ألفاظ السنة الواردة 
يف القرآن أهنا ســنة اهلل يف أمره وهنيه وسائر أحكامه وطريقته ال يشرتك معه الرسول فيها، 
كــام يقول حممد نجيب يف كتابه )الصالة())( وأمحد صبحــى منصور يف كتابه )حد الردة( 
)3(، وقاســم أمحد يف كتابه )إعادة تقييم احلديث(،واعرتاضهم عن عدم ذكر سنة النبي يف 

القرآن تدحضه قاعدة:" العربة باحلقائق واملعاين" وأمر القرآن باتباع الرسول وطاعته وهذا 
لن يتأتى إال باتباع هديه وســريته. وكل ما ذكروه عن الســنة وسببه اخللط بني معانيها يف 
اللغة ومعانيها يف االصطالح.، سواء كان هذا اخللط بجهل أو بمكر وخداع، ومن خالل 
عرض اصطالحات العلامء هلا حســب فنوهنم ســيتضخ قصدها ومعلوميتها للنبي  ملسو هيلع هللا ىلص  

وأصحابه الكرام. السنة واحلديث)4(.

))( كــام زعم حممود أبو ريه يف كتابه )أضواء عىل الســنة املحمدية( تبعا للدكتور توفيــق صدقي ونيازي عز الدين 
يف كتابه )إنذار من الســامء( ،والدكتور املهندس حممد شــحرور يف كتابه )الكتاب والقرآن قراءة معارصة( ص 
546-548، وحممود أبو رية، أضواء عىل السنة ص 39، ونيازي عز الدين، إنذار من السامء ص )40، )))(

))(امحد نجيب كاتب معارص أنكر يف كتابه السنة املطهرة وزعم أن تفاصيل الصالة واردة يف القرآن الكريم 
نرش دائرة املعارف العلمية اإلسالمية، الصالة ص) 76)، 77)(.

)3( أمحد صبحى منصــور خترج يف األزهر وحصل عىل العاملية يف التاريخ من اجلامعة وتربأ من الســنة فتربأت منه 
اجلامعة، ســافر إىل أمريكا وعمل مع املتنبئ رشــاد خليفة، حيارض باجلامعة األمريكية بمرص، ومدير رواق بن 
خلــدون باملقطم. من مصنفاته: األنبياء يف القرآن، واملســلم العايص، وعذاب القــرب والثعبان األقرع، وملاذا 
القرآن، باســم مســتعار وهو عبد اهلل اخلليفة. انظر قصته هو ورشاد خليفة يف كتايب مسيلمة يف مسجد توسان، 
والدفاع عن الســنة اجلزء األول من سلســة "اإلسالم واســتمرار املؤامرة كالمها لفضيلة األستاذ الدكتور طه 

حبييش ، وراجع كتابه: حد الردة ص) 40(.
)4(انظر: كتابات أعداء اإلسالم ومناقشتها، د. عامد السيد حممد إسامعيل الرشبيني، الطبعة: األوىل )00) م، ص: 
نِة النّبوّية.إعداد: حممد امحد  نّة النَّبوّية وحٌي ربايٌن مناقشــة لدعاوى أعداِء السُّ 4). نســخة املكتبة الشاملة. السُّ

صربةة، ص 7 وما بعدها.

207207
  السنة النبوية يف مفتتح البيان

207



22   السنة يف اللغة: 

الســنة يف اللغة: من سن اإلبل إذا أحسن رعيها والقيام عليها، وقيل: من سن املاء إذا 
واىل صبه، وقيل: من ســننت النصل إذا حددته وصقلته))(، ويف حالة املقايسة واإلسقاط 
هلذه املعاين عىل الســنة النبوية، فإن ما واظب عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فقد أحسن رعايته فهو سنة، 
وأقوال النبي وأفعاله مستقيمة كيشء واحد، فهي أشبه باملاء الذي تواىل صبه تتجه كلها يف 
مقصد التوحيد وإصالح اإلنسان واحلياة،  وما ُأثر عن النبي فقد خلصه علامء املسلمني من 
كل دخيل وخليط. وكذا تطلق السنة يف جذرها اللغوي عىل العادة والطريقة والسرية))(، 
واجلذر هو السن بمعنى اجلريان؛ لكن املعنى هو الطريقة والعادة، والطريقة سواء أكانت 
حســنة أم قبيحة، وهبذا املعنى جاء قول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل هبا إىل يوم القيامة، ومن ســن ســنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم 
القيامة")3(  والســن بمعنى اإلرســال والصب، ومن أقوال عمرو بن العاص عند موته: 

"فسنوا عيل الرتاب سنا" )4( أي ضعوه وضعا سهال )5(.

فإذًا مادة سن ومجعها سنن تطلق عىل:

P  تعاىل قوله  القرآن  يف  ومنه  واملذهب،  واملنهج  املسلوكة  والطريقة  املتبعة  السرية 
زتې ې ې ى ى ائ ائ    ەئ ەئ رت ] النساء:6)[.

))(انظر: هذه املعاين يف لسان العرب مادة سنن، والصحاح للجوهري. 
))( اخمتار الصحاح للرازى ص) 7)3(، ولسان العرب) 3) /5))(.

)3( أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، رقم 7)0)، وأخرجه يف كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة 
رقم7)0) من حديث جرير بن عبد اهلل ريض اهلل عنه.

)4(  أخرجه مسلم )برشح النووى( كتاب اإليامن، باب كون اإلسالم هيدم ما قبله وكذا اهلجرة واحلج ) 
/4)4 رقم )))، وأمحد ىف مسند) 4 /99)(.

)5( لسان العرب 3) /7))، والقاموس املحيط 4 /39)، واملعجم الوسيط) ) /455، 456(.
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P  يتمثل بحسنها واإلمام التي  به والصورة  املقتدى  به واملثال  املحتذى  األنموذج 
سنة  قوم  ولكل   .. آباؤهم  هلم  سنت  معرش  من  لبيد:  قول  ومنه  به  ُيؤتم  الذي 
خال  هبا  ليس  ملساء  مقرفه..  غري  وجه  سنة  تريك  الرمة:  ذي  وإمامها،وقول 

والندب))(. 

P .البيان يقال: سن األمر بينه

P  : ابتداء األمر فكل من ابتدأ أمرا وعمل به قوم بعده فهو الذي سنه، قال نصيب
كأين سننُت احلبَّ أول عاشٍق ...... من الناس إذ  أحببُت من بينهم وحدي))(، 

وهذه اإلطالقات األربعة هلا صلة بمعنى السنة يف االصطالح)3(.      

33 السنة يف  االصطالح:

اختلفْت عبارات العلامء حول مدلول الســنة االصطالحــي الختالف االعتبارات 
حســب العلوم والقصود، فهــي باالعتبار األصويل غريها باالعتبــار الفقهي واحلديثي، 
وهذا االختالف متنــوع ومتكامل ال تقوقــع فيه وال تفاصل، ينطلــق اجلميع يف خدمة 
الديــن من هذا األصل كل يف ختصصه ومعرفته، فاملحدثون عنو بســنة الرســول من كل 
جوانبها الذاتية واحلركية، واألصوليون عنو بســنة الرسول من حيث هو مصدر للترشيع 
ُتســتمد منه األحكام، والفقهاء عنوا بســنة الرســول  ملسو هيلع هللا ىلص من حيث هي مصدر للترشيع 
تستمد منها األحكام الرشعية، وهذا واضح عند من بنوا فقههم وأسسوا أحكامهم عليها 
واســتقرؤوها، وهذا االصطالح العام يستند عىل األدلة الكثرية من الكتاب والسنة الدالة 

))( الصحاح للجوهري) 39/5))(، ورشح املعلقات العرش ص) 7))(.
))( احلديث واملحدثون أليب زهو ص) 9(.

)3(انظر: حجية السنة وتأرخيها، د. احلسني شواط، اجلامعة األمريكية العاملية، ط)/ 004)م ص)7)(. 
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عىل أن الســنة وحي جيب اتباعه، وأهنا شقيقة القرآن ومثيلته يف احلجية واالعتبار ومصدر 
للدين مع القرآن الكريم))(.

تعريف األصوليني للســنة، خاص بام يتصُل باجلانِب الترشيعي بحيث تكون مدركًا 
من مدارك اســتنباط األحكام، لذلك قالوا:  السنة هي: ما صدر عن النبي غري القرآن من 
قول أو فعل أو تقرير، فخرج ما صدر عن غريه  رسوالً أو غري رسول، وما صدر عنه قبل 
البعثة، والصدور هنا بمعنى الظهور، وخيرج القــرآن، ويتناول احلديث القديس وتدخل 
اإلشــارة واهلم))( بالفعل باعتبار الفعل يشــمل العمل اجلوارحي واجلوانحي، ويدخل 
الرتك، والكتابة واإلشــارة املفهمة واهلمِّ املصحوب بالقرائن مما ُيثبت األحكام ويقررها، 
مما مل ينطق به الكتاب العزيز)3( وقد رشط بعض علامء األصول)4( أال يكون الفعل الصادر 
عن النبي من األمــور العادية الطبيعية كاألكل والرشب ونحوهــا، غري أن هذا الرأي ال 

يستقيم؛ إذ من شأن الفعل العادي أن يمدنا بحكم رشعي أحيانا ال أقل من اإلباحة)5(. 

ع الذي يضُع القواعَد للمجتهديَن من  إذًا غاية األصوليني البحث عن رسوِل اهللِ املرشِّ
بعده ويبني للناس دستور احلياة من خالل اقواله وأفعاله وتقريراته)6(.             

أما السنة يف اصطالح الفقهاء، فقد اجتهت عنايتهم هلا من أساسني أحدمها:

))( حجية السنة وتأرخيها ص)8)(.
))(  أضاف الزركيش اهلم إىل السنة كام يف البحر املحيط،) )/36)(، وأخرجه الشوكاين منها ،))/ 

3))-4))(،  بحجة أنه ليس مما آتانا إياه الرسول ، ح لكن دليل العصمة للنبي يشمله كام قال 
صاحب كتاب حجية السنة يف الفكر اإلسالمي حيدر حب اهلل ص)38 (وما بعدها.

)3( اإلحكام يف أصــول األحكام لآلمدي ) /7))، والتقرير والتحبري البن أمري احلاج ) /3))، وغاية 
الوصول رشح لب األصول زكريا األنصاري ص )9، ومناهج العقول للبدخيش ) /69)، وإرشاد 

الفحول للشوكاين ) /55)، وأصول الفقه للخرضي ص))5)،50)(.
)4( انظر: التقرير والتحبري ابن أمري احلاج) )/97)(.

)5( انظر: حجية السنة يف الفكر اإلسالمي ص 45، والسنة ترشيع الزم دائم، فتحي عبدالكريم. 
)6( انظر: مكانة السنة ص4). 
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PP املكلفني، فيقولون مثال: هذه مسألة به  الذي خاطب اهلل  بيان احلكم الرشعي  
واجبة بالكتاب والسنة ، والسنة تعني هنا شطر الوحي ومصدر االستدالل عىل 
العقائد واألحكام، والقول بأن تعريف الفقهاء للسنة هو ما يقابل الفريضة أو 
النافلة هو قول غري حمرر، وتعميم حيتاج إىل تفصيل وحتديد، وتعريفهم بأهنا: ما 
دل عليه الرشع من غري افرتاض وال وجوب، ليس للسنة وإنام قصدوا اصطالحا 

يميز بني الفرض والنفل، وليس املراد السنة التي هي مصدر للدين))(. 

P  وثانيهام: البحث عن حكم الرشع عىل أفعال العباد وهنا جتد أكثر الفقهاء عربوا
التكليفية  األحكام  أحد  هنا  والسنة  فيه،  ورغب  الرشع  إليه  ندب  عام  بالسنة 
يأيت  هنا  ومن  األحكام،  تلك  مصدر  هي  التي  السنة  املراد  وليس  اخلمسة، 
قولهملسو هيلع هللا ىلص:" إن اهلل فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه"))(. ومن أشهر 
تعريفات السنة الواردة للفقهاء قول أكثر املذاهب: السنة ما دل عليه الرشع من 
غري افرتاض وال وجوب، وقول  احلنابلة واملغاربة من املالكية: ما يثاب فاعله 
وال يعاقب تاركه، أو ما حيمد فاعله وال يذم تاركه. وقول الشافعية واملشارقة من 
املالكية: الفعل املطلوب طلبا غري جازم. وقول احلنفية: ما واظب النبي عىل فعله 

مع ترك ما بال عذر)3(.

أما الســنُة عند علامء العقيــدة، فهي: هدي النبي  يف أصــول الدين وما كان عليه 
مــن العلم والعمل واهلدى، وما رشعه أو أقره مقابل البدعة واملحدثات يف الدين، فيقال: 

))(  انظر: حجية السنة ، شعوط ص)60-59(.
))( سنن النسائي باب من صام رمضان إيامنا واحتسابا ، رقم 0)))، 4/ 58)،  وحكم األلباين بضعفه ، 
لكن جاء من رواية أخرى مع اختالف ترتيب األلفاظ تقديام وتأخريا يف مسند أمحد رقم 660) ، )/ 

306، وقال حمقق املسند أمحد شاكر إسناده صحيح.
)3( حجية السنة وتأرخيها ص)0)(.
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فالن عىل سنة إذا كان متبعًا هلدي النبي يف أصول االعتقاد ومنهج الفهم والتلقي والعمل، 
ويقال: فالن عىل بدعة إذا كان خالف ذلك، وهذا املعنى واضح يف نحو قول الرسولملسو هيلع هللا ىلص:" 
فمن رغب عن ســنتي فليس مني"))(، وقوله:" إنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا، 
فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين"))(. واقتصار تفسري اإلرشاد إىل التزام سنة اخللفاء 
يف أمر احلكم، كام جســده اخللفاء األربعة حتكم بال دليل، بينام ما ذكر ســابقا هو األشمل 
املوافق لســياق احلديث ، وقد ظهر يف القرِن الثالث فام بعده علامء ألفوا كتًبا حتمل عنوان 
الســنة وضمنوها مسائل العقيدة وأصول الدين والرد عىل املبتدعة،منها : السنة ألمحد بن 
حنبل، والسنة أليب بكر بن األثرم، ورصيح الســنة أليب جعفر الطربي، والسنة  البن أيب 

عاصم، والسنة ملحمد بن نرص املروزي، والسنة ألمحد بن حممد اخلالل.                  

أما السنة يف اصطالح املحدثني، فإهنم عنوا برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبحثوا عنه اإلمام اهلادي، 
والرائد الناصح، واألســوة القدوة مــن اهلل لنا، فنقلوا كل ما يتصل به من ســرية وخلق 
وشامئل، وأخبار وأقوال وأفعال سواء أثبت املنقول حكام رشعيا أم ال)3(، فتعريفهم يشمل 
حتــى ما ليس له أدنى صلة بالترشيع، فيقولون: الســنة ما نقل عــن النبيملسو هيلع هللا ىلص من قول أو 
فعل أو إقرار )تقرير( أو صفة خلقية أو صفة خلقية حتى احلركات والســكنات يف اليقظة 
واملنام قبل البعثة أو بعدها. فلذلك من األثر ماله يف إثبات النبوة وإعطاء األسوة وتعميق 
اإليامن، وتوكيد العالقة واملحبة والتوقري بيننا وبينه ملسو هيلع هللا ىلصوااللتزام بسنته املطهرة، وتعريفهم 
هــذا مبني عىل عنايتهم بإثبات وتصحيح كل ما يتصــل بالنبيملسو هيلع هللا ىلص من أقوال أو أفعال، أو 
تقريرات، وخلق وسرية، وشامئل، وأخبار، سواء أثبتت أحكاما رشعية أو ال، وهو مستمد 

))(  صحيح البخاري ، كتاب النكاح،  باب الرتغيب يف النكاح ، رقم) 5063، 7/)(.
))( سنن أيب داوود باب يف لزوم السنة ، رقم 4607، 7/ 6)، قال حمققه األرنؤوط بعد مجع طرقه: 

حديث صحيح.
)3(  أصول احلديث، علومه، ومصطلحه، للدكتور حممد عجاج اخلطيب ص) 8)(.
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ثني  من تفسري السلف للسنة بأهنا آثار رسول اهلل))(. والنسبة بني تعريف األصوليني واملحدِّ
هو العموم واخلصوص املطلق )ترادف السنة واحلديث(.

يقول الدكتور صبحي الصالح: "ولئن أطلقت الســنة يف كثري من املواطن عىل غري ما 
أطلق احلديث؛ فإن الشعور بتساوهيام يف الداللة أو تقارهبام عىل األقل كان دائام يساور نقاد 
احلديث، فهل السنة العملية إال الطريقة النبوية التي كان الرسول يؤيدها بأقواله احلكيمة 
وأحاديثه الرشــيدة املوجهة؟ وهل موضوع احلديث يغاير موضوع الســنة؟ أال يدوران 
كالمها حول حمور واحــد؟ أال ينتهيان أخريا إىل النبي الكريــم يف أقواله املؤيدة ألعامله، 
وىف أعامله املؤيدة ألقواله؟ حني جالت هذه األســئلة يف أذهان النقاد مل جيدوا بأســا يف أن 
يرصحوا بحقيقة ال ترد إذا تناســينا موردي التســميتني كان احلديث والسنة شيئا واحدا، 
فليقل أكثر املحدثني أهنام مرتادفان ))(، فإذن معنى السنة واحلديث عند علامء الرشع واحد 
من حيث إطالق أحدمها مكان اآلخر، ففي كل منهام إضافة قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
إىل النبي إال أن أهل كل اختصاص قد نظروا إىل الســنة من الزاوية التي تعنيهم من حيث 
ختصصهــم وموضوع علمهم، وإذا تبني هذا نوضح معاين احلديث يف اللغة واالصطالح، 

ليكون البيان أبلغ وأكمل.   

))(  احلديث واملحدثون: ص 0)، وانظر " جمموع فتاوى " شيخ اإلسالم ابن تيمية: 0)/ 8)، و " إرشاد 
الفحول ": ص 33، و " الســنة قبل التدوين ": ص 6)، و " الســنة ومكانتها يف الترشيع ": ص 59، 
و " الســنة النبوية ومكانتها " عباس متويل محادة: ص 3)، شــذرات من علوم السنة لفضيلة األستاذ 
الدكتور األمحدي أبو النور ) /44، وعلوم احلديث لفضيلة األســتاذ الدكتور مروان شــاهني ص) 

.)(6
))(  احلديث واملحدثون : ص 0)، وانظر " جمموع فتاوى " شيخ اإلسالم ابن تيمية: 0)/ 8)، و " إرشاد 
الفحول ": ص 33، و " الســنة قبل التدوين ": ص 6)، و " الســنة ومكانتها يف الترشيع ": ص 59، 
و " الســنة النبوية ومكانتها " عباس متويل محادة: ص 3)، شــذرات من علوم السنة لفضيلة األستاذ 
الدكتور األمحدي أبو النور ) /44، وعلوم احلديث لفضيلة األســتاذ الدكتور مروان شــاهني ص) 

.)(6
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44  احلديث لغة: 

 للحديــث يف اللغــة معان متعــددة، فيأيت بمعنــى اجلديد الذى هو ضــد القديم، 
تقول: لبســت ثوبا حديثــا أي جديدا، وبمعنــى اخلرب والنبأ كقولــه تعاىل:زت ٿ ٿ 
ۆ  زت  ]طــه[  رت  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  زت  ٹٹرت]الغاشــية[  ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ        ڦ  زت  ]الذاريــات[،  رت   ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ 

ڄ ڃرت]التحريــم:3[، وبمعنــى الكالم كقوله تعــاىلزت ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤرت]الزمــر:3)[،  زت ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ رت  ]النســاء[ زت خت مت ىت 
يتجث رت  ]املرسالت[ ))(، وقد سميت الكلامت والعبارات حديثا؛ ألن الكلامت إنام 
ترتكب من احلروف املتعاقبة املتوالية، وكل واحد من تلك احلروف حيدث عقب صاحبه، 

أو ألن ســامعها حيدث يف القلوب من املعاين والعلوم الــيشء الكثري، قال تعاىلزتٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ       ٹٹرت]الطــور[، وهبــذا اإلطالق اللغــوي جاءت كلمة 
"احلديث" يف السنة املطهرة مرادا هبا كالم رب العزة، وكالم رسول اهلل، ويف احلديث قول 
النبيملسو هيلع هللا ىلص عــىل منرب اجلمعة: فإن خري احلديث كتــاب اهلل ..."))( وقوله: "من حدث عنى 

بحديث يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبني" )3( .

))(   احلديث واملحدثون : ص 0)، وانظر " جمموع فتاوى " شــيخ اإلســالم ابــن تيمية: 0)/ 8)، و " 
إرشــاد الفحول ": ص 33، و " الســنة قبل التدوين ": ص 6)، و " الســنة ومكانتها يف الترشيع ": 
ص 59، و " الســنة النبوية ومكانتها " عباس متويل محادة: ص 3)، شذرات من علوم السنة لفضيلة 
األســتاذ الدكتور األمحدي أبو النور ) /44، وعلوم احلديث لفضيلة األستاذ الدكتور مروان شاهني 

ص)6)(.
))( أخرجه مسلم )برشح النووى( كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة 3 /8)4 رقم 867.

)3( أخرجه مســلم )برشح النووى( ىف املقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابني والتحذير 
من الكذب عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. )) /95(.
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55  احلديث اصطالحا:

احلديث لغة يطلــق عىل اجلديد واخلرب والكالم، أما تعريفه من حيث موضوعه: فهو 
ِعلم يعرف به أقوال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوأفعاله وأحواله، وينقسم  قسمني: علم احلديث رواية، 
وعلم احلديث دراية، أما من حيث الرواية، فهو علم يشتمل عىل أقوال النبيملسو هيلع هللا ىلص وأفعاله، 
وروايتها وضبطهــا، وحترير ألفاظها، وأما من حيث الدراية فهــو علم يعرف منه حقيقة 
الرواية، ورشوطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة، ورشوطهم، وأصناف املرويات، 

وما يتعلق هبا ))(.

ويمكن الســؤال هنا بعــد عرض تعريفات الســنة واحلديث عند العلامء بحســب 
أغراضهم وفنوهنم، هل الســنة واحلديث مرتادفــان أم متباينان؟ واجلواب: مها مرتادفان 
متســاويان عند بعض، متباينان عند بعض آخر، فأصحاب التســاوي اعتربوا احلديث ما 
ث به عن النبي بعد النبوة من قوله وفعله وتقريره وســريته، وليس هذا فحســب بل  ُحدِّ
احلديث واألثر واخلرب مرتادفة ، وأصحاب التباين بني الســنة واحلديث اعتربوا أن السنة 
طريقته الدينية التي ســلكها يف ســريته، واحلديث من التحديث وهو اإلخبار عن القول 
والفعل والتقرير، فالسنُة خاصة باألعامل، واحلديث عام لكل يشء، وأمجل بعضهم التاميز 

يف أمرين مها: السنة الواقعية، والسنة املحكية.

ثني يقولون هذا حديث خمالف للســنة  ويف ضوء هذا التباين بني املفهومني فإن املحدِّ
واالمجــاع والقياس، ويقولــون: إمام يف احلديث وإمام يف الفقه، ممــا ُيفهم منه أنه عامل يف 
احلديث، وعامل بالســنة يطبقها عىل نفسه، ويلتزم هبا يف سلوكه، والسنة هبذا املعنى األخري 
تباين البدعة التي ليســت من الدين، فاحلديــث هو الرواية اللفظيــة لألقوال واألفعال 
والتقريرات ، والســنة كيفية عمل الرسول املنقول إلينا بالعمل املتواتر بأنه عمله النبي ثم 

))(  تدريب الراوي  : ))/ 40 - )4(.
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من بعده الصحابة ثم التابعون، وال يتــرشط تواترها بالرواية اللفظية بل يمكن أن يكون 
اليشء متواترا عماًل، وال يكون متواترا لفظًا، فطريقة العمل املتواترة هي املسامة بالسنة))( 
. واملتداول عنــد املتأخرين أهنام بمعنى واحد وإطالقهام واحــد))( ، باعتبار أن كل منهام 
إضافــة قول أو فعل .. الخ، والتباين إنام هو يف اإلطالق اللغوي )3(، ويف دواوين الســنة 
أفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص مبثوثة بني أحاديثه القولية، دون إفراد كل منهام بالرواية فيام ُيعلم )4(، بعد 
اســتقرار الدواوين إال يف القرن اخلامس تقريبا حيث مجع الشيخ ابن العاقويل، وهو حممد 
بن حممد بن عبــد اهلل )733 - 797 هـ( كتابه " الرصف ملا روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الفعل 
والوصف")5(وجاء الســيوطي، فأفــرد األفعال عن األقوال، وجاء بعــده املتقي اهلندي، 

فجمع القسمني من كتاب السيوطي مرة أخرى يف ترتيب خمالف )6(.

فســنة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص من قول، أو فعل، أو تقرير أو ... طريقة متبعة عند املؤمنني ليس 
هلم خرية يف أمره، كــام قال رب العــزة زت ٱ ٻ       ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ 
رت  ڤ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

]األحزاب[)7(.

 خالصــة القول كام يقول الدكتــور حممد مصطفى األعظمي: إن الســنة معناها يف 
اللغة "الطريقة" و"العادة" و"الســرية" سواء كانت سيئة أو حسنة، وقد استعملها اإلسالم 

))( حتقيق معنى الســنة للعالمة سيد سليامن الندوي، ص7)، نقال عن مكانة السنة يف الترشيع اإلسالمي 
ودحض مزاعم املنكرين وامللحدين  ص)8)(.

))( املرجع السابق ص) 8)(.
)3( انظر " توجيه النظر ": ص)) - 3(، و " كشاف اصطالحات الفنون ": ))/ 79)(.

)4( أفعال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: ص) )5 - 53 ( بترصف.
)5( الرصف ملا روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الفعل والوصف  :) )/ 3(.

)6( الفهارس عند املحدثني ": ص )6) وما بعدها واملسترشقون والسنة ص:9) وكالمها للدكتور سعد 
املرصفي.

)7( احلديث النبوي للدكتور حممد الصباغ ص) 39)(.
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)القرآن والنبيملسو هيلع هللا ىلص( يف معناها اللغوي كام رأينا يف اآليات واألحاديث السابقة، ثم خصصها 
اإلسالم بطريقة النبيملسو هيلع هللا ىلص وطريقة أصحابه- ريض اهلل عنهم- وليس معنى هذا أن معناها 

اللغوي قد بطل أو انعدم بل بقي استعامهلا ولكن يف نطاق ضيق))(. 

وبعد هذا العرض ملعاين الســنة واحلديث يف عرف أهــل اللغة واالصطالح يلحظ 
االنســجام بني العرفــني ال االنفصــام واالضطراب الفكري حســب مــا يظنه بعض 
املســترشقني))( من اعتبارمها متباينني متضاديــن بينام مها متباينان متكامالن متناســقان 
يف مــؤدى االتباع ومعطى التعبري، واحلديث دليل الســنة، فهام بمعنى واحد يف اصطالح 
األصوليني، ومن هنا جاء قوهلم: ســنة ثابتة عن الرسول، وســنة غري ثابتة عنه، فاألوىل: 
ألنه ثبت عن الرســول الكريم أنه قال ذلك اليشء أو فعلــه أو أقره، وطريقة ثبوت ذلك 
عن الرســول هو وجود احلديث الرشيف الذى يتضمن ذلك ويشهد عليه، الثانية: ألنه مل 
نجد حديثا عن النبي قوال أو فعال أو تقريرا يؤكدها، فهي بذلك ســنة غري ملزمة وكذلك 
إذا قيل: السنة كذا، ومن السنة كذا، وهكذا السنة كلها دليل رشعي ملزم؛ ألن ذلك ثابت 

عن النبي بوجه من الوجوه)3(. 

وقد جاء لفظ الســنة يف القرآن الكريم وأحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص فامذا تعني كلمة السنة يف 
القرآن؟ وماذا تعني يف أحاديث النبي؟من خالل اإلجابة عن التســاؤل ســتظهر العالقة 
بــني اإلطالقني، حيث املنكرون للســنة النبوية املومهون للقّراء أهنــم مؤمنون بالقرآن ال 

))( دراسات يف احلديث النبوي) ) /5، )) ( بترصف.
))(جولد تسيهر الذي قال أهنام ليسا بمعنى واحد وإنام السنة دليل احلديث.  العقيدة والرشيعة يف اإلسالم 
جولد تسيهر ص) 49(، وممن فرق بينهام أيضا األستاذ حممد رشيد رضا، انظر: جملة املنار املجلد )0) 

.)85(،853/
ــنِة النّبوّية.إعداد: حممد امحد صربة، ص 5)،  ــنّة النَّبوّية وحٌي ربايٌن مناقشــة لدعاوى أعداِء السُّ )3( السُّ
ضوابط الرواية عند املحدثني، ص )4)3 - ))3( ، كتابات أعداء اإلسالم ومناقشتها، د. عامد السيد 

حممد إسامعيل الرشبيني، م، ص: )4)(. 
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بالسنة فيقولون: مل ترد كلمة سنة النبي يف القرآن، وبالتايل ال داللة عىل وجودها املصدري 
واملرجعــي، أي: ال هي وحــي وال ملزمة ترشيعًا، وهي مقوالت ســيظهر زيفها يف أثناء 
البحث عن احلديث عن التأســيس القرآين ملصدرية الســنة وحجيتها، وهنا نســتعرض 

دالالت كلمة السنة يف القرآن وأحاديث النبيملسو هيلع هللا ىلص. 

استعامالت السنة يف القرآن الكريم: 

 جاء اســتعامل السنة يف القرآن الكريم يف ســت عرشة مرة، مفردة وجمموعة، منكرة 
ومضافة أحيانا إىل اهلل وأحيانا إىل املخلوقــني، والغالب فيها أهنا القوانني الثابتة التي أقام 
عليها نظام اخللق باعتبــار أهنا الطريقة املعتادة التي جيري عليها القدر اإلهلي يف سياســة 
اخللق عامــة وعقاب الطغــاة خاصة. وقد وردت بمعــاين الدين، الرشائــع، املصالح، 

املناهج، املقامات، واحلاالت، بيان ما فيه مصلحة، وإليه بطشــات. قال تعاىلزت ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ  رت  ]آل عمران[، أي: وقائع وبطشــات ســنها اهلل يف األمــم املكذبة، وهي 
انقضاء سنن اهلالك  واالســتئصال، وهو ترغيب لإليامن))( ، ومنها عذاب املكذبني، قال 

تعــاىلزت ى ائ ائ ەئ   ەئ وئوئ رت ] فاطــر:43[، زت ھ ے   ے ۓ ۓ 
ڭ ڭرت  ]األنفال[ ، ومنها طريــق اهلل ونرص أوليائه عىل أعدائه زت ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئىئ رت ]غافــر:85[ ))( ، ومنها عــادة اهلل يف هالِك املكذبني َزت ٺ ٿ ٿ 
ڦ  ڦ ڄ  ڦ  ڤ ڤ ڦ  ڤ ڤ  ٹ ٹ  ٹ ٹ  ٿ   ٿ 

))( ا لتفسري لكبري يف مفاتح الغيب، الرازي، )9/))(. 
))( اجلامع ألحكام القرآن ، حممد بن أمحد القرطبي، حتقيق أمحد عبدالعليم الربدوين، دار الشعب، القاهرة، 

ط)/)37)هـ، )5)/93)(.   
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ڄ ڄ رت ] الكهــف[ ))(، وحكــم اهلل يف الذيــن خلــوزتہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ےۓرت]األحزاب:38[))(وغريها من اآليات.

ويستفاد من معاين السنة أن فيها معنى التكرار واالعتياد، وفيها معنى التقويم، وإمرار 
اليشء عىل اليشء من أجل إحداده وصقله )3(. 

استعامالت السنّة يف حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:

يف القرآن اسُتعملت السنة بمعنى الطريقة والعادة، كقوله تعاىل زت ى ائ 
ائ    ەئ ەئ رت  ]النســاء[ ، وقوله:زت ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے   ے ۓ ۓ ڭ ڭ رت ] األنفال[ ، وقوله:زتی 
ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب   مب ىب يب رت ] الفتح[، أي ســنّة اهلل وعادته يف 

خلقه.

 أما السنة يف كالم الرسول واستعامله هلا فهي الطريقة والرشيعة الالزمة ال السنة التي 
تقابل الفرض حسب اصطالح العلامء، فمنها قولهملسو هيلع هللا ىلص :

PP لتتبعن سنن من كان قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع")4( لتتبعن سنََن بفتح املهملة
أي طريق)5(.

))( ااملرجع السابق) ))/9(.
))( تفســري اين كثري، اســامعيل بن عمر بن كثري ، دار الفكر بريوت ط)40)هـ، )493/3(. وانظر هذه 
االطالقات يف : السنة النبوية واحلديث حجيتها واستعامالهتا يف اللغة والقرآن ، سمرية الفاريس نوراهلل 

كورت وابراهيم السائح، جملة بحوث إسالمية واجتامعية جملد 3، عدد 7متوز 3)0)، ص)8)5(.  
)3( الفكر املنهجي عند املحدثني ص )7)(.

)4(أخرجــه البخاري يف صحيحه مــع الفتح 495/6 كتاب أحاديث األنبياء، بــاب ذكر بني إرسائيل ح 
 .)3456(

)5( فتح الباري) 6: 498(.
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P  قصة الثالثة الذين رغبوا عن سنة النبي يف الزواج، واإلفطار والصيام، والنوم
إين  واهلل  أما  وكذا؟  كذا  قلتم  الذين  "أنتم  اهللملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  هلم  فقال   ، والقيام، 
النساء،  ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصيل وأرقد، وأتزوج 
فمن رغب عن سنتي فليس مني" ))( واملراد بالسنة هنا الطريقة" فمن رغب عن 
طريقتي يف احلياة فليس مني"، وليس املراد بالسنة هنا ما يقابل الفرض.....« ))(. 

P  قول النبيملسو هيلع هللا ىلص : "صلوا قبل صالة املغرب - قال يف الثالثة - ملن شاء، كراهية أن
يتخذها الناس سنة" )3( أي كراهية أن يتخذها رشيعة وطريقة الزمة.)4(

P  قول النبيملسو هيلع هللا ىلص : "أبغض الناس إىل اهلل ثالثة: ملحد يف احلرم، ومبتغ يف اإلسالم
سنة اجلاهلية، ومطلب دم امرئ بغري حق ليهريق دمه" )5( أي متبع طريقة اجلاهلية 

يف سلوكهم وأقواهلم. 

P  يفتي بالذي أنزل اهلل عز وجل من الرخصة Rكان عبد اهلل بن عمر" قال سامل 
كيف  عمر:  البن  ناس  فيقول  فيه:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وسن  متتعا(  بالتمتع)احلج 
ختالف أباك؟ وقد هنى عن ذلك، فيقول هلم عبد اهلل: ويلكم أال تتقون اهلل. إن 
فلم حترمون  العمرة،  متام  به  يلتمس  اخلري،  فيه  فيبتغي  ذلك  كان عمر هنى عن 
ذلك؟ وقد أحله اهلل وعمل به رسول  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أفرسول اهلل أحق أن تتبعوا سنته 

))( أخرجه البخاري يف صحيحه مع الفتح 04/9)، ح 5063، وأخرجه مسلم )/0)0) كتاب النكاح، 
باب استحباب النكاح ,ح 5 ))40)( 

))( فتح الباري) 9: 05)(.
)3( أخرجه البخاري يف صحيحه مع الفتح) 60/3(، كتاب التهجد، باب الصالة قبل املغرب، ح)83))(.

)4( فتح الباري) 3: 60(.
)5( أخرجــه البخاري يف صحيحه مع الفتح) ))/0)) (كتاب الديات، باب من طلب دم امرئ بغري حق 

ح ))688(.
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أم سنة عمر؟ " ))(.

      فاستعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص لكلمة الســنة كام يف األحاديث بمعناها اللغوي أي الطريقة، 
ونجد يف دواوين الســنة عرشات النصوص وردت فيها كلمة الســنة، وهي يف معناها ال 
خترج عن طريقته وسريته وهديه يف أقواله وأفعاله وتقريراته، حلديث العرباض بن سارية 
عن النبيملسو هيلع هللا ىلص أنه قال:".... عليكم بســنتي" ))(، وتطلق الســنة يف اخلطاب الرشعي وُيراد 
هبــا ما يقابل القرآن كام قال النبيملسو هيلع هللا ىلص :" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل، فإن كانوا يف القرآن 
ســواء فأعلمهم بالسنة" ، وإذا قال الصحايب من الســنة)3( كذا أي من طريقة النبي وهديه 
كذا)4(. وتطلق السنة عىل أقوال النبي عىل اخلصوص، مما مل ينص عليه يف الكتاب، وتطلق 

يف مقابلة البدعة. 

 قال ابن األثري يف النهاية: قد تكرر يف احلديث ذكر »السنة« وما ترصف منها، واألصل 
فيهــا الطريقة والســرية، وإذا أطلقت يف الرشع فإنام يراد هبا ما أمــر به النبيملسو هيلع هللا ىلصوهنى عنه 
ونــدب إليه قوال وفعال، مما مل ينطق به الكتاب العزيز، وهلذا يقال يف أدلة الرشع: الكتاب، 

والسنة، أي: القرآن واحلديث. )5(.

       كام أن الشــعراء يف اجلاهلية واإلسالم اســتعملوها بمعناها اللغوي، أي الطريقة 
املتبعة ســواء أكانت حســنة أم قبيحة، واســتعملت يف القرآن بمعنــى الطريقة والعادة، 
واستعملها الرسول يف هذا املعنى كام رأينا يف حديث ابن عمر، وُنِقلت الكلمة من عمومها 

))( أخرجه امحد بن حنبل يف املســند )): 95 ( مســند عبد اهلل بن عمر, قال أمحد شــاكر يف حتقيقه للمسند 
ح)5700(: إسناده صحيح.

))( سنن الرتمذي رقم )676)(، وقال حديث حسن صحيح.  
)3( صحيح مسلم رقم) 673(.
)4(  انظر: أيف السنة شك ص) 12(.
)5( النهاية )2: 409(، مادة )سنن( .
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هذا إىل املعنى االصطالحي عند املســلمني وأضيف إليها )أل التعريف( أي طريق رسول 
اهلل ورشيعتــه، وليس معنى هــذا أن معناها اللغوي قد بطل أو انعدم، بل بقي اســتعامهلا 
ولكن يف نطاق ضيق ))(. أما يف اصطالح أهل الرشع فحسب اختالف فنوهنم وأغراضهم، 
فهي عند األصوليني غريها عند املحدثــني والفقهاء كام مّر، فعلامء احلديث إنام بحثوا عن 
رســول اهللملسو هيلع هللا ىلص اإلمام اهلادي، الذي أخرب عنه أنه أســوة لنا وقدوة، فنقلوا كل ما يتصل به 
من سرية، وخلق، وشامئل، وأخبار، وأقوال، وأفعال، سواء أثبت ذلك حكام رشعيا أم ال، 
وعلامء األصول إنام بحثوا عن رسول اهلل املرشع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده، 
ويبني للناس دســتور احلياة، ولذلك عنوا بأقواله، وأفعاله، وتقريراته التي تثبت األحكام 
وتقررها. وعلامء الفقه إنام بحثوا عن رســول اهلل الذي تدل أفعاله عىل حكم رشعي، وهم 
يبحثون عــن حكم الرشع يف أفعال العباد وجوبا، أو حرمــة، أو إباحة، أو غري ذلك. إذًا 
فالســنة يف اصطالح الفقهاء: هي ما ثبت عن النبي من غري افرتاض وال وجوب، وتقابل 
الواجب وغريه من األحكام اخلمسة وقد تطلق عندهم عىل ما يقابل البدعة، ومنه قوهلم: 
طالق الســنة كذا وطالق البدعة كذا، ونحن هنا نريد بالســنة ما عناه األصوليون، ألهنا 

بتعريفهم هي التي يبحث عن حجيتها ومكانتها يف الترشيع ))(.

وإذا تبني معنى ســنة النبــي عند املحدثــني والفقهاء واألصوليــني، والفروق بني 
اصطالحاهتم، وكذا معانيها يف اســتعامالت القرآن الكريم وحديث النبيملسو هيلع هللا ىلص فهل إطالق 
الســنة عىل عمل الصحابة مثل إطالقه عىل سرية النبي، حيث أنكر منكرو السنة- ومنهم 
جورج طرابييش- عىل توســع مفهوم السنة وومتدده ليشمل ســنة الصحابة، معتربين أن 

))( من أراد التوسع يف مادة املعنى اللغوي فلرياجع كتاب: دراسات يف احلديث النبوي لألعظمي، وكتاب: 
السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي للسباعي.

))( مادة التعريف الرشعي للســنة أخذت بترصف من كتاب: السنة قبل التدوين للخطيب، وكتاب السنة 
ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي للسباعي.
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هذا التمدد عمل صناعي لرشعنة القداســة عىل ســلوك البرش، فام الذي عناه العلامء بسنة 
الصحابة؟.      

     السنة واحلديث وعمل الصحابة:

     يطلق العلامء )حمدثون وأصوليون وفقهاء( لفظ السنة أحيانا عىل ما عمل به أصحاب 
رســول اهلل سواء أكان ذلك يف القرآن الكريم أم يف املأثور عن النبي أم ال، لكنه اتباع  لسنة 
ثبتت عندهم، أو اجتهاد  جممع  عليه منهم، كحد اخلمر بثامنني ))(. واملراد بالســنة هنا: ما 
أراده املحدثون وذهب إليه مجهورهم، وهــى: أقوال النبيملسو هيلع هللا ىلص وأفعاله وتقريراته وصفاته 
اخللقية واخللقية وِســريه ومغازيه قبل البعثة، مثل حتنثه يف غار حراء، ومثل حسن سريته، 
ألن احلال يســتفاد منها ما كان عليه من كريم األخالق وحماســن األفعال، وهذا ما جعَل 
العلامء يعتربون كل ما يتصل بهملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة جزءا من الســنة؛ فالسنة عندهم تشمل كل 
ما يتصل بالرســولملسو هيلع هللا ىلص قبل وبعد البعثة، ويدخل يف التعريف ما كان عليه عمل الصحابة، 
وهذا أمجع تعريف هلا ))(، وقد تطلق الســنة عندهم عىل ما دل عليه دليل رشعي، ســواء 
كان ذلك يف الكتاب العزيز، أو عن النبي، أو اجتهد فيه الصحابة، كجمع املصحف ومحل 

الناس عىل القراءة بحرف واحد، وتدوين الدواوين، ويقابل ذلك »البدعة« .

قولهملسو هيلع هللا ىلص : "عليكم بســنتي وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي" )3(، فإطالق السنة عىل 
عمل الصحابة الراشدين املهديني وُجد ذلك يف الكتاب أو السنة أو مل يوجد ؛ لكونه اتباعا  
لســنة ثبتت عندهم، ومل تنقل إلينا أو اجتهادا  جممعا  عليه منهم)4(، ويف احلديث:" عليكم 

))( أخرجه مالك ىف املوطأ كتاب األرشبة، باب احلد ىف اخلمر) ) /)64 رقم )(.
))( انظر: جامع العلوم واحلكم) ) /0))( ، واملدخل إىل السنة النبوية ص)33، 34(.

)3( أخرجه أبو داود 3/5) كتاب الســنة، باب يف لزوم الســنة،ح 4607 والرتمذي 44/5 كتاب العلم، 
باب ما جاء يف األخذ بالسنة، واجتناب البدع، ح) 676)(.

)4( انظر: مكانة السنة يف الترشيع اإلسالمي ص)))(.
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بسنتي وســنة اخللفاء الراشــدين املهديني" ))(فاألمر باتباعهم ليس ألن سلوكهم يف ذاته 
ســنة؛ وإنام لكون أفعاهلم كاشفة عن الســنة، ، كخرب الواحد كاشفا عن السنة، وليس هو 
عينها))(. ففعل الصحابة حســب ما ورد يف القرآن الكريم أو ما ورد يف السنة النبوية يعترب 
يف اصطالح العلامء سنة لقرب عهدهم بالنبي وصحبتهم له، وحجيتها استئناسية إرشادية، 
وليســت ترشيعية إلزامية؛ إذ هذا اإللزام خاص بالنبيملسو هيلع هللا ىلص ومن هنا يطلق طرابييش النكري 
والنفري عىل الســنة؛ كوهنا متمددة ال انضباط فيها وال إحــكام، وإنام هتويش صناعي من 
أرباب الرشيعة، ومل يدرك مغزى قوهلم بسنية عمل الصحايب يف ضبطه واختالفه عن سنة 

النبيملسو هيلع هللا ىلص كام تم بيانه وتوضيحه.

ومن أجل حفظ الدين املتمثل يف ســنة النبيملسو هيلع هللا ىلص بنى العلامء واملحدثون علام تفرعت 
عنه علوم بام يســمى بعلوم احلديث ليكوَن ميزانا ضابطا لصحة السنة من سقمها، فام هو 

هذا امليزان؟ وما مقاصده ؟     

امليزان يف حركة الرسول بالبيان والتبيني: 

من أجل مقصد اتباع ســنة النبيملسو هيلع هللا ىلص وهديه النبيل يف تبيني القــرآن الكريم وتطبيقه 
الرســالة يف عامل الوجود من الرســولملسو هيلع هللا ىلص فقد شــّيد علامء احلديث معامرا علميا ومنهجًا 
رصينــا لوزن صدق األخبار من كذهبا، وصحيحها من ســقيمها، دون التأثر بالذوقيات 
واحلدسيات التي ادعاها جورج طرابييش ومن لّف لفه، فهي قواعد ضابطة ناظمة كاشفة 
ال تقبل االنحياز والتشكل الذوقي وال العاطفي، ويشهد لذلك غري املسلمني)3(، أن أول 

))( سبق ختريج احلديث، وانظر ما قاله : الشاطبي 390/4-)39، واملغني يف أصول الفقه ، جالل الدين 
اخلبازي ص) 85(.

))( انظر: حجية السنة يف الفكر اإلسالمي حيدر حب اهلل ص)38(. 
)3( الدكتور أسد رستم املسيحي أستاذ التاريخ يف اجلامعة األمريكية يف بريوت.
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من نظم نقد الروايات التارخيية، ووضع القواعد لذلك علامء الدين اإلســالمي، لالعتناء 
بأقوال النبيملسو هيلع هللا ىلص وأفعاله لفهم القرآن وتوزيع العدل، فقالوا: إن هو إال وحي يوحى، ما تيل 
منه فهو القرآن، وما مل يتَل فهو السنة، فانربوا جلمعاألحاديث ودراستها وتدقيقها، فأحتفوا 
علم التاريخ بقواعد ال تزاُل يف أسســها وجوهرها حمرتمة يف األوساط العلمية حتى يومنا 
هذا، وســامه بعضهم))( يف كتابه )مصطلح التاريخ(، اعتمدوا فيه عىل القواعد التي قررها 
علامء مصطلح احلديث، لنقد األصول، وحترى احلقائق التارخيية وإيضاحها وعرضها. كام 
أنَّ قواعد مصطلح احلديث أصح طريقة علمية حديثة لتصحيح األخبار والروايات، وقد 
دقَّق علامء احلديث يف هذا العلم يف عدالة الراوي وضبطه وتوثيقه بام يفيد علم التأريخ))(. 
فاحلديث جمهر كاشف ألصول احلياة الطيبة، والعيش الكريم الرشيد، وأحكام املوت عىل 
ســواء، و هو مصدر لكل معرفة، ومنه تعلموا اآلداب واألخالف والفضائل والتكليفات  
وحاالت التدين الفردي واجلامعي وحالة احلرب والسلم والعالقات واآلخرة واملآالت، 
وما يتحرزون منه، وما يقدمون عليه وما هو مفيد وما هو ضار عىل كل مســتويات احلياة، 

من أمور املعائش واملاملك واملعاد)3(.       

ومن هنا كان التشــكيك يف األحاديث النبوية تشكيًكا يف اإلسالم، وىف مجيع العلوم 
واملعــارف ولُفِقدت الثقة هبا، ناهيك عن علم احلديث الذي بذل فيه العلامء جهودا جبارة 
يف ضبطهــا بمعايري رصينة ودقيقة من أجل حفظ الســنة، وســيأيت معنا احلديث ال حقا 
عن أمهية علوم احلديث خصوصا اإلســناد الذي حاول الطاعنون النفاذ من هذا احلصن 

للتشكيك يف السنة من أجل إنكارها ال من أجل حتري احلق واحلقيقة فيها. 

ــنّة النَّبوّية وحٌي  ))( انظر: احلديــث النبوي للدكتور حممد الصباغ ص) 6): 8)( بترصف. نقال عن السُّ
نِة النّبوّية.إعداد:حممد امحد صربة ، ص)8)(.   ربايٌن مناقشة لدعاوى أعداِء السُّ

))( السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي للدكتور السباعي ص) 08) ( بترصف يسري.
)3( انظر: أعالم املوقعني عن رب العاملني) 375/4، 376(.
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ويف أثناء احلديث عن تدو ين الســنة ومراحله ســيكون احلديث عن اإلسناد وتفرد 
األمة املســلمة به، وأمهيته والدليل عليه، هلذا ُنْتبِع حديث تعريف السنة بتدوين السنة يف 

الفقرة اآلتية.

ثانيا: تدوين)1( السنة النبوية البدايات و املقصد:

يفتتــح جورج طرابييش مقوالته بســؤال ملتٍو خيفي وراءه إنكار الســنة وجحدها، 
مفاده:كيَف حدث هذا التحول من اإلسالم القرآين إىل اإلسالم السني؟ ويقول أنه لإلجابة 
عليه البد من التحول من الرســالة إىل التأريخ))(. كام ينص عىل أن كتب احلديث حّولت 
النبي األمي املرســل إىل قومه إىل نبي أممي مرســل إىل الناس كافة ، وأن سريورة تأسيس 
الســنة ال تنفصُل عن سريورة تأسيس الفقه وتطوره)3(، وأن تضخَم املدونة احلديثية خلع 
عىل الســنة أهلية ترشيعية، وأنه البد من االنعتاق من سالسل اإلسناد)4(، وأن اتقان آلية 
اإلســناد يف القرن الثالث اهلجري مل تكن وظيفته ضامن عدم الكذب عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلصبل 
إتاحة الفرصة للمزيد من الكذب عىل الرسول حتت محاية سلسلة الضامنني وهذا ما يفرس 
تضخــم املدونة احلديثية)5(، وأن عيــب املنظومة احلديثية االبســتمولوجية )املعرفية( ملا 
تضخمت هو قلب معيار الصحة وإزاحته من املتن إىل الســند، وهذه النقطة هي املسؤولة 
عن كل الالمعقول يف املنظومــة احلديثية)6(، وأن الصحة التارخيية لكل األحاديث النبوية 
مــن علم الباطن الذي ال يعلمــه إال اهلل)7(، وخيضع الرواية املتواتــرة واآلحادية لقانون 

))( يقصد بالتدوين هنا املعنى العام الذي هو اجلمع .
))( من إسالم القرآن ص85..  

)3( املرجع نفسه ص) 04)(.
)4( املرجع نفسه ص)40)(.
)5( املرجع نفسه ص)43)(.

)6( من اسالم القرن ص)44)(.
)7( املرجع نفسه ص))9)(. 
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املسافة الزمنية))(، وهذا سكون منه للامثلة بني كتبة السنة واألناجيل يف الديانة النرصانية، 
ثم يشــكك يف رواية اآلحاد باملقايسة بني الشهادة والرواية والفروق بينهام))(، وأن تثبيت 
الشــافعي مبدأ حديث الثقة عــن الثقة، وحجية خرب الواحد قد فتــح الباب للتقول عىل 
الرســول)3(ملسو هيلع هللا ىلص وأن من أســباب تضخم احلديث غلبة نصوص األحكام يف احلديث عن 

القرآن)4(.       

وهدف طرابييش الرئيس إنكار السنة التي هي بيان القرآن، ونفي الرشح نفي للمتن، 
ومنهجه قياس العكس، وتارخيانية السنة التي تتشكل بتطور الواقع واملجتمعات. إنه يعترب 
ل اإلسالم من مركزية القرآن إىل مضامر  أن الكتبة للســنة يف مسريهم التارخيي هم من حوَّ
احلديث وهذا انقالب بزعمه بفعل فاعل ألغراض ال متت إلسالم القرآن بصلة. إنه إحياء 
بأن تدوين الســنة كان بمزاجية وقصدية شــخصية ال عالقة هلا باإلســالم القرآين، فهي 
حاالت رغبوية ذوقية، اقتضتها النزعة العاطفية أو النفســية التآمرية.  ومن هنا ســنحاور 
صاحب إســالم القــرآن يف مقوالته ومزاعمه حول الســنة تدوينًا وإســنادًا لتبنيُّ اخليط 
األبيض من األســود ، وتبيني حقيقة األمر ، فالقيام بحفظ السنة النبوية من اجتاهاهتا أمانة 

ال خيانة ، ومحاية ال جناية حتَّمها شعور املسؤولية بنرش الدين وحفظه وحتصني سياجه.
 هذه املقوالت التي شكك فيها جورج طرابييش نناقشها يف عنوان تدوين السنة نشأته 

ومراحله واإلسناد وأهدافه يف الفقرة اآلتية:   

تدوين السنة ومراحله:

من املعلوم دينا وتأرخيا أن اإلســالم جاء مشــعال للهداية واخلــري جاعال من العلم 

))( املرجع نفسه ص )03)(.
))(املرجع نفسه  ص) 97) ( وما بعدها.

)3( املرجع نفسه ص)7))(.
)4( املرجع نفسه ص) 373(.
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ووســيلته القراءة واالستامع سبيال لرشد اهلداية واستقامة احلياة تكليفا تعبديا واستخالفًا 
عمرانيًا. وديٌن هذا مسلكه منذ أول آية نزلت فيه، وهي:زت چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ    ڑ ک ک ک ک گ گ رت  ]العلــق[ 
اقرأ وربك األكرم، األكرم الذي يزيد من شــكره ويعطي َمْن سأله، ويوفق من رجاه، كام 
أنَّ الرمحن الذي خلق اإلنســان علمه البيان وامليزان ، ال شــك أنــه جيعل من كل أدوات 
حتصيــل العلم حمل تقدير وإجالل، القلم، البيان، البنــان؛ كوهنا حمققات للهداية وامليزان 
وحمفــزات القيم اخلري والفضيلة، فالكتابة عمل حضاري وتكريم لإلنســان، بل تعد من 
أبــرز معامل احلضارة البرشية وثبوت احلجة هبا ، وقد أمجع العقالء عىل أمهيته وفضله وعىل 
أمهية الكتاب وفضله))(. كام أهنا من أهم وســائل حفظ املعلومــات ونقلها لألجياِل))(، 
وكذا اخلــط أداة من أدواِت التبليــغ ومظهر من مظاهر التحرض وأثــر من آثار االجتامع 
والتمدن)3(، وقد اعتربت نصوص القرآن والســنة الكتابة واحًدا من أفضل النعم اإلهلية 
التي أهلمها البرش، ومن أحســن اآلداب البرشية التي يمتاز هبا اإلنســان ، فقد أقســم هبا 
يف:زت ڈژ ژ ڑ ڑ ک رت ] القلم[ ، والقســم منه ســبحانه ال يكون إال بأمر مهم 
ومقدس، وعّرف نفســه به، الذي علَّم  بالقلم، وقد احتج ابن فارس هبذه اآلية عىل إباحة 

ْين بقوله زت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  التدويــن للحديث)4(، وندب للكتابــة يف الدَّ
زت ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ]البقــرة[،  پ پ پ پ ڀرت   
ھ ےرت ]البقرة[. وألفاظ مادة كتب يف القرآن الكريم ُذكرت سبعا ومخسني موضعًا)5(، 
ولفظ كتب يف مئتني واثنني وســتني موضعًا، وَذَكَر األقالَم يف بعض اآليات، كل هذا يدل 

))( انظر: تقييد العلم للخطيب) 3))-7))(، ودراسات حول القرآن والسنة ص)90)(، وتدوين السنة 
حممد رضا احلسيني ص)34(.

))(  انظر: منهج النقد عند املحدثني ص)40-39(.
)3( انظر: احلديث واملحدثون حممد أبوزهو ص )9))-5))(. 

)4(انظر: حماسن االصطالح للبلقيني ص)99)(.
)5( انظر: املعجم املفهرس ص) )-595(.
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عىل أن للكتابة مكانة مرموقة يف القرآِن الكريِم، وكذلك السنة النبوية  َأْوَلت الكتابة نفس 
املكانة كوهنام وحيا، وقام الرسولملسو هيلع هللا ىلصبكل ما يرفع من قيمة اإلنسان، ويسمو به إىل املكارم، 
فهي أهم وسائل التمدن والكامل والتحرض وحمو األمية،  فأدخلها الرسول يف فداء أرسى 
بــدر من املرشكني))(. و أمــر صحابته بتعليم اخلط يف املدينة، منهم عبداهلل بن ســعيد بن 
العاص))(. كل هذا االحتفاء بالعلم والكتابة والقراءة واخلط دليل عىل أن وسيلة التدوين 
للعلم مباحة عامــة وربام اقتىض األمر الندبية واإللزام؛ إذ كان ذلك ســبيال حلفظ الدين 
ونقله ولألجيال تلو األجيال، كام حصَل مع الوحي قرآنا وسنة، وما ال يتم الواجُب إال به 
فهو واجب، وإن جاءت آثار متنع تدوين السنة، فهي خمصوصة واستثنائية ال ُتلغي األصل 

املباح، ولزوم الوسيلة املؤدية ملقصدها املرشوع.                       

ه  وألن الســنة واســعة األكناف عن القرآن فهي أكثر عرضة ألشكال التحريف، اجتَّ
علامُء اإلســالِم إىل وضع ضوابط علــم الدراية للمحافظِة عليهــا والتوثيق والتوثُّق من 
ســالمتها وحفظ الصدور وتدوين الســطور أداتان للحفظ ، وكلها وسائل مهمة لضبط 

السنة النبوية وصيانة احلديث الرشيف من معاول التحريف والتجريف والتجديف..  

ومن هنا يأيت التســاؤل : هل حصل تدويٌن للســنة يف العهــد النبوي والقرن األول 
اهلجــري؟ أم أن تدوينها كان يف القــرن الثاين اهلجري؟ كام يتعلق منكرو الســنة ومنهم 
جورج طرابييش بتأخر تدوينها مماثلة هلا بام حصل يف األناجيل املســيحية ليتشكل الوعي 
من خالل هذا الزعم يف وجود التحريف والصناعة بحسب التاريخ والواقع سواء للسلطة 
السياسية التي توالها امللوك فشكلوا مرشوعيتهم من خالل وضع النصوص احلديثية، أو 
موا سلطتهم هذه بالنصوص. ومن أجل اإلجابة  الســلطة الدينية التي توالها العلامء ودعَّ
عىل هذا التساؤل والرد عىل زعم املنكرين  سيكون احلديث عن حقيقة ابتداء التدوين.     

))( للمزيد ينظر كتب السري والتاريخ. 
))( أدب الدنيا والدين ص)68(.
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ابتداُء التدويِن احلقيقُة الكاملُة: 

دار خالف بني العلامء والباحثني حول الزمن احلقيقي الذي تأسس فيه التدوين ، أهو 
القرن الثاين اهلجري؟ أم هو القــرن األول اهلجري وبالتحديد يف العهد النبوي. كثري من 
الباحثني اســتقر الرأي عنده أنه يف القرن الثاين اهلجري خصوصا التدوين الرســمي بأمر 
اخلليفة عمر بن عبدالعزيز))( وهي حقيقة مشــاعة صحيحة، مع اخلالف بينهم عىل ســنة 
البــدء فيها))(، إال أن حقيقة التدوين بدأت منذ القرن األول اهلجري، وإن حكى الزهري 
ن احلديث أحد قبله)3(، والظن أنه يقصد التصنيف الرسمي بعد أمر اخلليفة، فكان  أنه مل ُيدوِّ
النفــي متوجها لزمنه ال لكل الزمن قبله، وما يؤكد هذه احلقيقة هو حكاية بعض الباحثني 
أن أول مصنف يف علم احلديث هو كتاب مهــام بن منبه )ت )3)ه( مجع فيه روايات أيب 
هريرة يف الصحيفة الصحيحة)4(، وقال ثلة من العلامء أن السنة ُدونت يف عرص الرسولملسو هيلع هللا ىلص  
بإذنه وإرشافه وكذا يف  عرص الصحابة الكرام، وأن القول بتأخر التدوين فكرة خاطئة كام 
قال الشيخ عبداحلليم حممود)5(، واألحاديث متواترة عىل تقييده يف العهد النبوي)6(، وهذا 
ال جمال فيه للشــك)7(، ومُحلت حجج املنع أمام األحاديث الرصحية الواضحة اجلواز عىل 
صور خاصة أو حــاالت معينة. وقد أقر النبيملسو هيلع هللا ىلص بعض من يف عرصه كســعد بن الربيع 

))( انظر: تدريب الراوي) )/40.(
))( قيل ســنة )0)ه، وسنة 04)ه ، وسنة 05)-0))ه، سنة 5))ه، سنة )3)ه، سنة)3)ه، سنة43)ه، 
ســنة50)-98)ه واجلامع بني هذه ألقــوال االتفاق عىل عدم تقدم زمن التدويــن عىل هناية القرن 

األول. انظر: تدوين السنة حممد رضا احلسيني ص)))(.
)3(  انظر: هتذيب التهذيب) 9/ 449(.

)4( مصادر الفكر العريب اإلسالمي يف اليمن ، عبداهلل احلبيش  ص)38(.
)5( انظر: السنة  مكانتها وتأرخيها ص)48(.

)6( منهج النقد يف علوم احلديث د. نور الدين عرت ص)40(.
)7( انظر: علوم احلديث لصبحي الصالح ص)33(.
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وبشري بن سعد))(، وراســل امللوك وكتب العقود واملعاهدات، وقد احتج ابن عمر وهو 
أصغر القوم عمن حيدث عن النبيملسو هيلع هللا ىلص وقد ســمعوا الوعيد ملن حــدث كاذبا، فقالوا : يا 
ابن أخينا إن كل ما سمعنا منه فهو عندنا يف كتاب))(. وهذه السنة الفعلية آكد يف موضوع 
التدوين، فقد دعا رســول اهللملسو هيلع هللا ىلص علًيا بأديم ودواة فأمــىل عليه وكتب)3(. وخرب صحيفة 
عــيل بن أيب طالب واضحــة)4(، وكان عند فاطمة كتابه، فيه: مــن كان يؤمن باهلل واليوم 
اآلخر فليحسن إىل جاره)5(. وكذلك ماكتبه النبيملسو هيلع هللا ىلص إىل بعض عامله مما يتعلق بأمور الدين 
كعمــرو بن حزم عاملــه يف اليمن ، ووائل بن حجر احلرضمــي إىل قومه ، وكتاب الزكاة  
والديات عنــد أيب بكر)6(. ويف حالة احتضار النبي يف مرض موته طلب قرطاًســا ودواة 
ليكتب هلم كتابا)7(، كل أفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص هذه دليل عىل  جواز الكتابة ، ويعزز هذه الداللة 
حديث عيل عن ســول اهلل قوله:" اكتبوا هذا العلم")8(، وقولهملسو هيلع هللا ىلص :" اكتبوا أليب شــاه")9(، 
وعن عبداهلل بن عمرو قال: قلنا يا رسول اهلل: إنا نسمع منك أشياء ال نحفظها ، أفنكتبها؟  
قال: بىل فاكتبوها)0)(، وعن رجل قال يا رسول اهلل: إين ألسمع منك احلديث فيعجبني وال 
أحفظه ، فقال رســول اهلل: " استعن بيمينك وأشار بيده إىل اخلط )))(. وحديث عبداهلل بن 

عمرو بن العاص، قال يارسول اهلل: ُأقيد العلم؟ قال: نعم)))(. 

))( طبقات ابن سعد )3/))5، )53(. 
))(  الكامل البن عدي)  )/36(، وتقييد العلم ص)98(.

)3(حماسن االصطالح للبلقيني ص) 300(.
)4( السنة قبل التدوين ، حممد عجاج اخلطيب  ص)7)3، 345(.

)5( تقييد العلم للخطيب ص)99، 8))(.
)6(  ذكره البيهقي يف دالئل النبوة ، وطبقات ابن سعد ))/78)(.

)7(  رواه البخاري يف صحيحه يف عدة كتب وأبواب منها: كتاب العلم ، باب كتابة العلم، ))/39(. 
)8( كنز العامل ،) 0)/)6) رقم 9389)(.

)9(  صحيح البخاري
)0)( تقييد العلم ص)74(.

)))( سنن الرتمذي) 39/5(.
)))(  تقييد العلم ص)68(.
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فهذه األحاديث تدل عىل حســن فعل الكتابة يف نظر الشــارع، واحلســن مرغوب 
ومطلوب ، وقد حكى مجع كثري من العلامء اإلمجاع عىل إباحته وأمهيته))(، بل أكثر الصحابة 
عىل جواز الكتابة، وهو الصحيح))( وذلك ملؤداها إىل حفظ الســنة من االندراس)3(، وال 
يقترص هذا عىل العصور املتأخــرة بعد الصحابة والتابعني، وإنــام يف العهد النبوي الذي 
وردت فيــه أحاديث تبلغ حد التواتــر يف وقوع الكتابة فيه)4(. وقد استشــار عمر بكتابة 
السنن، فأشار عليه كافة الصحابة بالكتابة)5( وأكثرهم كان يبيح الكتابة وحيتفظ باملكتوب 
منها والبعض يكتب بالفعل)6(، وممن كتب وأوىص بنيــه بتقييد العلم)7( أنس بن مالك، 
يقول : هذه أحاديث كتبتها عن رســول اهلل أو سمعتها وكتبتها وعرضتها)8(، وكان جلابر 
األنصاري صحيفة)9(، ومعاذ بن جبل كان لديه كتــاب حيتوي عىل أحاديث)0)(، ورافع 
بن خديج يف حديث مكة التي حرم رســول اهلل ما بني البتيها، قال:  وذلك عندنا يف أديم 
خوالين إن شئت أقرأتكه)))(، وعبداهلل بن أيب رافع حيكي عن أبيه أنه كان يأتيه ابن عباس 
فيقول له ما صنع رسول اهلل يوم كذا، فيميل عليه احلديث، ومعه ألواح فيكتبها)))(، وسعد 
ابن عبادة اخلزرجي كانت له صحيفة روى ابنه منها حديثا)3)(، وقيل : هي صحيفة عبداهلل 

))( حماسن االصطالح  ص)33(.
))(  الباعث احلثيث ، أمحد شاكر  ص)7))(.

)3(  مقدمة ابن الصالح البن الصالح ، ص) )30(.
)4(  منهج النقد ص40، واملدخل إىل فتح الباري ، أمحد صقر ص)7(.

)5( طبقات ابن سعد )86/3)(.
)6( حجية السنة ، عبدالغني عبداخلالق ص)448(.

)7( سنن الدارمي) )/04)(.
)8( املحدث الفاصل ص)367، رقم 5)3(

)9( مصنف عبدالرزاق) ))/83).(
)0)( سرية ابن هشام ص) 886، 956(.

)))(صحيح مسلم ، كتاب احلج ، باب فضل املدينة ،) )/)99، رقم )36)(.
)))(تقييد العلم ص) )9-)9(.

)3)(سنن الرتمذي ، كتاب األحكام ، باب اليمني مع الشاهد ،) 657/3، رقم 343)(.
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بــن أيب أوىف بعينها، وأنه مجع فيها طائفة من أحاديث الرســول))(، وكان الرباء بن عازب 
حيدث ويكتب من حوله))(. وعائشــة- ريض اهلل عنها- أقّرت ابن اختها عروة بن الزبري 
وهو يســمع منها ويكتب)3(، وعبداهلل بن عمرو الذي قال أبو هريرة فيه: ما أجد أحدا من 
أصحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص أكثر حديثا من عن رسول اهلل إال عبداهلل بن عمرو فإنه كان يكتب وأنا 

ال أكتب)4(.

كل أفعــال الصحابة هذه تدل عىل جواز كتابة احلديــث، ولو كان هناك هني رشعي 
لنهوا عنه فضال عن تركه واالمتناع عن فعله.

وأما إجازة كتابة احلديث من التابعني فكثري كاحلسن البرصي وعطاء وأيب قالبة وأيب 
املليح)5(. ومن كبــار التابعني حجر بن عدي الكندي كان ثقة، وكانت عنده صحيفة فيها 
حديث عيل)6(، وعروة بن الزبري كتب عن عائشــة)7(، وســعيد بن جبري كان يقول: كنت 
أكتب عند ابــن عباس يف صحيفة ويف نعيل)8(، وجماهد بن جرب كان يقول : ال تكتبوا عني 
كل مــا أفتيت وإنام ُيكتب احلديث)9(، وســامل بن أيب اجلعد كان ممــن يكتب)0)(، وعطاء 
بــن أيب رباح يكتب تالمذته بني يديه)))(، وعامر الشــعبي حيث عىل كتابة العلم ولو عىل 

))(السنة قبل التدوين ص))34(.
))(جامع بيان العلم وفضله ))/73(.

)3(الكفاية للخطيب ، ص)0-309)3(.
)4(صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب كتابة العلم ))/39(.

)5(حماسن االصطالح ص )30، واإلملاع لقايض عياض ص)47)(.
)6(صحيح مسلم) )/7(.

)7(الكفاية للخطيب ص) 05)(.
)8(سنن الدارمي ))/05)رقم 506(.

)9(قواعد التحديث للقاسمي ص) )5(.
)0)(سنن الدارمي ))/)0)(.
)))(سنن الدارمي) )/06)(.
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اجلــدار))(، و عىل احلائط كام يقول الضحاك بن مزاحم، الذي أمىل كتاب مناســك احلج 
عىل حســني بن عقيل))(، ومعاوية بن قرة أبو إياس ال ُيعدُّ العلم علام حتى ُيكتب)3(. وما 
ن يف عرص  ثبت من األحاديث الصحاح واحتوت عليه املجاميع واألســانيد قد ُكتب وُدوِّ
النبوة والصحابة قبل املوطــأ)4(، أي أودعوه املدونات الكربى نقال من عمل الصحابة يف 
الصحــف والرقاع والعظام)5(. واخلالصة أن داللة فعــل الصحابة ومن بعدهم واضحة 
عىل اجلواز، وهو مقدم عىل داللة الرتك عــىل احلرمة )6(، وال يمكن أن يؤدي منع تدوين 
احلديث إىل عدم حجيته والتشكيك فيه ونفيه وإنكاره، كام حياول أن يسلك منه الطاعنون 
واملســتغربون واملســترشقون، فجمهور املســلمني متفقون عىل حجية احلديث وقدسيته 

وااللتزام بام تؤديه ألفاظه وعباراته)7(.

واختــالف الصحابة يف أمر التدوين َمْن َفَعلها منهــم أكثر ممن منعها، ومن منعها إنام 
كان ملصلحة رأوها وهو تدبري إجرائي وقتي أجاب عنه العلامء بتعليالت متعددة، فأبو بكر 
مجع أحاديث ثم أحرقها)8(، ومنع عمر تدوين األحاديث لتصوره أن الناس سيلجؤون إىل 
الكتب وهيملون القرآن، كام فعل أهــل الكتاب بام لدهيم من الكتب، وحديث النهي عن 
الكتابة أورده مســلم يف صحيحه يف باب التثبت يف احلديث، مما يدل عىل عدم لزوم النهي 

))(املحدث الفاصل ص)376(.
))(جامع بيان العلم وفضله )/)7، وحجية السنة عبدالغني عبداخلالق ، ص))45(.

)3(سنن الدارمي) )/04)، رقم 496(.
)4(نقل هذا التقرير  الشــيخ عبداحلليم حممود عن أيب احلســن الندوي يف كتابه رجــال الفكر والدعوة وعن مناظر 

أحسن كيالين يف كتاب تدوين احلديث. انظر: القرآن والنبي ، عبداحلليم حممود ص)339-336(.
)5(السنة قبل التدوين ص))33(.
)6(السنة قبل التدوين ص)))3(.

)7(تدوين السنة حممد رضا حلسيني ، ص)33)-34)(.
)8(تذكرة احلفاظ ، للذهبي ،))/5(.
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للتحريم عنده من خالل هذا التبويب، واجلمع بني أحاديث اإلذن والنهي،  أن اإلذن عام 
والنهي خــاص؛ ألن األصل اإلذن، كام أنه متأخر عن النهي عــن الكتابة))(، ومن اعترب 
النهي من بعض الصحابة نسخا لإلذن استشكله بعضهم أن النسخ ال يكون بعد وفاة النبي 
طاملا مل يثبت حتريم رشعي، فالنســخ ال يمكن هنا طاملا أمكن اجلمع، فلام اطمأن النبي إىل 
متيز احلديث متام التميز أذن يف كتابة السنة))(. فأقدم الصحابة عىل التدوين وأمجعت األمة 

عىل ذلك .

  واحلديث من أهم وســائل حفظ اإلسالم، وليس منافيا للقرآن يف أهدافه وحمتوياته 
من عقائد وأحكام وأخبار، وال يتصور أن يعارض احلديث القرآن، والســنة آثار رســول 
اهلل وتفســري القرآن ودالئله)3(، واعتبار أن النهي عــن الكتابة كان هلدف خوف االتكال 
عن القرآن وخوف إمهال احلفــظ)4(، ال يلزم منه تفضيل احلفظ وال حرمة الكتابة رشعا، 
وجمــرد الكراهة ال تعني احلرمة الرشعية بل تعني عــدم الرغبة فيها، واالعتامد عىل احلفظ 
جيعل احلديث عرضة للنسيان وهي آفة إنسانية قلام يسلم منها أحد قلة وكثرة، فقوة احلفظ 
قليلة عند أقوام وليست عمال اختياريا بل موهبة إهلية)5(، ووجوب صيانة السنة مهم جدا؛ 
لتوقــف مهامت هذا الدين عليها، كام أن الكتابة تأكيد للخاطر ال متنافية معه. واملنع لعدم 
معرفة املحدثني بالكتابة ال يســتقيم مع بلوغ كتبة الوحي أربعني كاتبًا)6(، وال دليل يسند 

))(فتح الباري ، )/49)، منهج النقد عند املحدثني ص)4، والباعث احلثيث  ص)8-7))(.
))(حجية السنة ، عبدالغني عبداخلالق ص)8-7)4(.

)3( املرجع السابق ص))33(.
)4( اإلملاع ص)49)(.

)5(مقدمة تقييد العلم ص) 8(.
)6( مباحث يف علو م احلديث صبحي الصالح ص)73(.
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هذا التربير))(. وهو تدبري والئي القصد منه احليطة للدين وحســن النظر للمســلمني))(، 
وهو   تشديد من عمر يف باب الرواية وليس للتهمة)3(.

ر التدوين  وقد حاول الطاعنون يف الســنة النبوية واملنكرون هلا االستناد عىل قول تأخُّ
إىل القرن الثــاين اهلجري؛ لتثبيت الوعي لــدي القارئ واملتابع أن الســنة انفصلت عن 
مصادرهــا األصلية طيلة قرن من الزمــن، وأن التحريف قد دخلهــا، من باب الصناعة 
احلديثية األيديولوجية متعددة األغراض ملراكز القوى السياســية والدينية، ولكن هيهات 
أن تنطيل هذه الشــبهة عىل املتعلمني والقارئني للعلوم اإلســالمية، فقد بان زيفها وظهر 
عوارها، وبدت ســوأهتا، فهي ســهام نقد ملطخة بسموم احلقد ال تســتبطن إنكار السنة 
فحسب بل وصم األمة باألمية والصد عن التثقيف. وتتطابق فكرة القول بوضع احلديث 
أيام خالفة بني أمية بنَي الشيعِة وكثرٍي من املسترشقني واملستغربني والطاعنني، ولعلها فكرة 
منبعها االجتاه الشيعي الذي اعترب إجراء عمر بمنع كتابة احلديث لبعض الصحابة أنه تدبري 
سيايس قصده إبعاد الناس عن آل البيت وعيل وشيعته ونصوص الوالية له)4(، وهذا حمض 
افرتاء وهراء وفرية بال مرية، وهيهــات أن يؤثر االهتام واإلبطال يف الواقع الذي ال ريب 
فيه. كام يرومون من وراء قوهلم: بأن الســنة منفصلة عن معينهــا لتأخر تدوينها)5(، نفَي 
أن يكون العريب املســلم اعتمد يف تكوين عقليته عىل نصوص مقدســة ثابتة، بل أحاديث 
وحكايات خمتلقة مصنوعة، وهم هبذا الزعم عمون عن إدراك أصول التفكري اإلســالمي 
ومبانيه، فأصول الفكر اإلســالمي مأخوذة من القرآن والســنة القطعية، و قضاَيا الفكر 
تعتمــد عىل العقل والنظر ال النص واألثر، وهذه مقوالت هتريج)6(، ال متت للموضوعية 

))( أصول احلديث ، حممد عجاج اخلطيب ص)46)(.
))( رشف أصحاب احلديث ص) 98-97(.

)3( تاريخ دمشق) 08/39)-09)(.
)4(  انظر: حمو السنة أو تدوينها ، حسني غيب غالمي ، مطبعة اهلادي 998)م.

)5( تكوين العقل العريب ، حممد عابد اجلباري ص)64(.
)6( تدوين السنة حممد رضا احلسيني ص)9)5(.
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وال للعلم بصلة. واملسترشقون حياولون اســتغالل املنع من كتابة احلديث لإلحياء بأن أن 
انتشار اإلسالم كان عىل أســاس القوة دون املعرفة. كام ينكرون التدوين يف القرن األول 
اهلجري بحجة عدم وجوده يف املخطوطات، وعــدم الوجدان ال يدل عىل عدم الوجود، 
إضافة للحوادث التي تعرض هلا الرتاث اإلســالمي مــن احلرق والغرق))(، وقد ذكرت 
كثري من املصادر التارخيية أســامء كتب كثرية يف احلديث ومؤلفيها يف القرن األول، كام ذكر 
ذلك ابن النديم يف الفهرســت ، وما وصلت إلينا من كتب احلديث من النصف األول من 
القرن الثاين، كاملوطــأ ملالك واجلامع ملعمر هم تالميذ العلامء الذين ألفوا الكتب يف القرن 
األول، وقد أضحت كتب أولئك الشيوخ واألساتذة ضمن كتب تالميذهم))(. واخلالصة 

ال يوجد نص واحد عىل ذكر النهي عن رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص )3(.

ــَبه  التي بثتها دوائر احلقد عىل الســنة لتعزيز موقفها الرافض للسنة  ثم كان من الشُّ
هو القول بــأن احلديث نقل باملعنى، فكان من تعبري الرواة بحســب مقاصدهم وفهمهم 
وزياداهتــم واختالقهم، فهل هذه الشــبهة صحيحــة؟، وما املوقــف الصحيح يف نقل 

احلديث؟، ومتى يصح نقله باملعنى؟ هذا ما جتيب عليه الفقرة الالحقة.      

نقل احلديث بني اللفظ واملعنى:

اعتــرب بعضهم ومنهم جــورج طرابييش أن نقَل احلديِث باملعنى هو الســبُب الذي 
ضاعــَف األحاديَث وأضفى عــىل مقوالت البــرش الصبغة الالهوتيــة واعتالء منصة 
الرشعية الترشيعية، وهذا حمل هتجم يف متون األحاديث وخدشــة يف اعتبارها، وجتاهلوا 
أو مل يدروا أن الســند ومعايري الضبط قد قننت هذا األمر ، بحيث يكون الضبط للمعنى 
وال يــرض فوات نفــس األلفاظ والعبارات، وحــدود جواز نقل احلديــث باملعنى عند 

))( تاريخ تدوين السنة وشبهات املسترشقني ، د. حاكم عبيسان املطريي ص) )))-)))(.
))(املرجع السابق ص)4))(.

)3(األنوار الكاشفة للمعلمي ص)39-37(.

237237
  السنة النبوية يف مفتتح البيان

237



املحّدثني وأرباب الصنعة حمصور جدا، وليس مشــاعا دوما، وهذا أمر أمجع عليه الفقهاء 
واملحدثون، كــام أن اجلواز مرشوط ملن كان عارفا باملعنى بدقــة وعارفا بكل خصائص 
اللغة. إهنم هبذا القول جيهلون قوانني الرواية ورشوط النقل، وبام عليه املحدثون من كامل 

املحافظــة عىل األلفاظ واملعاين، وصدق اهلل القائلزتۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ          ېئ ېئ 
ېئ     ىئ         ىئ ىئی رت ]احلــج[ ، ومل يعــُد احلقيقة الباحث املغريب طه عبدالرمحن 
حني قال أن منتقدي الرتاث من احلداثيني واملســتغربني سواء لتقييمه أو هلدمه مل يدركوا 
الرشوط واآلليات املنتجة هلذا الرتاث واملصادر اإلســالمية، بــل جتاوزوها إىل رشوط 
وآليات التأويل الغريب من خارج البيئة اإلســالمية وبنيته املعرفية, مع أن قوانني تفســري 
وتأويل الرتاث ومنهجية النظر فيه قد أعدها العلامء املسلمون من داخل املعرفة اإلسالمية 

ونصوصها فكانت أصيلة بأصالة مصادرها)الوحي(. 

ومل يقف حد اإلنكار والطعن عند ما ُذكر ســابقا من شــبٍه بــل تتواىل هبم حكايات 
التشكيك والنقد إىل القول بأن كمية األحاديث يف املدونات احلديثية متضخم، وهو دليل 
التحريف واالختالق، مستبعدين أن يكون هذا القدر قاله الرسولملسو هيلع هللا ىلص أو صدق الرواة يف 

نقله، فهل هلذا القول حظ من الصحة ؟ هذا ما ستجيب عنه الفقرة اآلتية:      

م املدونة احلديثية: تضخُّ

مل يعلم دعاُة الطعِن والتشــكيِك يف السنِة النبويِة وإنكاِرها مدى غياهبم عن احلقيقة 
وغياهبا عنهم، وتعلقهم بقشٍة من أستاِر خيوِط العنكبوت الواهية ينجون هبا من مالحقة 
احلقيقة هلم وُعرهيم أمامها، هذا الغياب من فرط جرأهتم بالتحدث عن ختصصات وفنون 
عميقة دقيقة ال حيسنون مفاهيمها فضال عن مصطلحاهتا، فضال عن مقاصدها وأهدافها، 

ومن هذه األستار التي تعلقوا هبا كثرة األحاديث وتضخم املدونة احلديثية.

واجلواب أن موطأ مالك واجلامع ملعمر متطابقا األسانيد واألحاديث، وهم تالميذ 
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لشــيوخهم من القرن األول، ما يؤكد أخذمها من مسنٍد واحٍد، كام أن املتن الواحد الذي 
له إسنادان يعترب حديثني يف اصطالح املحدثني، وربام انرصاف العلامء إىل مؤلفات القرن 
الثــاين اهلجري لكرب حجمها وكثرة مادهتا وحســن ترتيبها، فأقــدم كتب احلديث التي 
وصلتنا من مؤلفات النصف األول من القرن الثاين اهلجري كاجلامع ملعمر واملوطأ ملالك  
واجلامع البن جريج والســنن لألوزاعي والســنن البن أيب عروبة وغريها مادة الكتاب 

موجودًة عند من سبقهم قبل تاليفه وترتيبه وهم طالب علم يف آخر عهد الصحابة))(.

وعندما خرجت املوسوعات يف أواخر القرن الثاين تضمنت واستوعبت كتب مالك 
ومعمر وابن جريج وغريها من صحف وكتب حديثية كاملصنفات واملسانيد الكبرية التي 
ترى بينها تطابقا مع الكتب التي قبلها، فموطُأ مالٍك وجامُع معمٍر وابن جريج ومصنف 
محاد وسنن ابن أيب عروبة ضمن مسند أمحد التي قرأها عىل شيوخه، وأمحد يكرر احلديث 
الواحد لعدد املرات التي قرأ فيها الكتاب الواحد عىل عدد من شــيوخه، أو بعدد تكرره 
يف الكتــب اخلاصة،  وفيام يكون بني نســخهم من اختالف يف األلفاظ أو املســانيد وهو 
ما يســمى اثبات الفروق، فأصبحت تلك الكتب يف مســند أمحد مرتبة عىل الطريقة التي 
اختارها أمحد وليس عىل طريقة أصحاهبا))(. ومصنف عبدالرزاق مجع فيه ما ســمعه من 
كتب شــيوخه مع بقائها عــىل نفس ترتيبها عىل األبواب الفقهية، وهكذا ابن أيب شــيبة، 
وهذه كلها عرشات املصادر املوســوعية التي حفظت وتضمنت كتَب علامِء القرِن األوِل 

وكتب علامء النصف األول من القرن الثاين اهلجري)3(.

وصحيفــة وهب بن منبه التي كتبها يف جملس أيب هريــرة، وُكتبت يف منتصف القرن 
األول اهلجري أوردها تلميذه معمر يف جامعه مفرقة، وهكذا انتقلت الصحيفة إىل اجلامع 
ثــم إىل املصنف، ثم إىل املســند وإىل عرشات املصادر، وتم العثــور عىل الصحيفة، وهي 

))( تاريخ تدوين السنة وشبهات املسترشقني ص)114(.

))( تاريخ تدوين السنة وشبهات املسترشقني ص)116(.
)3( املرجع السابق ص) 117(.
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مطابقة متاما ملا يف املسند واجلامع))(. ومن حفظ هذه األحاديث يف املوسوعات هم تالميذ 
ُم تلميُذ أيب هريرة،  مؤلفيها وقد قرأوها وسمعوها منهم، وهذه حقائق علمية تارخيية، فهامَّ
ومعمر تلميذ مهام، وهكذا السلســلة، وما يرويه أمحد يف املســند عن شــيخه عبدالرزاق 
مطابق ملا يف املصنــف، مما يؤكد الدقة وأمانة النقل والضبط واالتقان، وقد جرموا الرواية 
باملعنى والتزموا احلرفية))(، وسامعهم احلديث الواحد عدة مرات يف أوقات وأزمان خمتلفة 
ليتأكدوا من قوة حفظه، فقد نســخ أمحد وســمع أحاديث شيخه ســفيان بن عيينة  أربع 
مرات، وعدم اشرتاطهم الرواية الشفهية واشــرتاطهم أن خيرج الشيخ كتابه ليقرأ عليهم 
كتابه، وإذا رأوا يف كتاب الشــيخ زيادة خارجة عن األصــل أو بخط جديد خيالف اخلط 

القديم تركوه ومل يقبلوا حديثه وحكموا عليه بالضعف)3(.

ال يقبلون حتديث الشــيخ من كتاب مل يســمعه من مؤلفه ومل يأذن له املؤلف بروايته 
حتى وإن كان الكتاب مشــهورا، فقد توقف العلــامء يف قبول رواية احلكم بن نافع لكتب 
شــيخه شــعيب بن أيب محزة؛ ألنه هل أذن له أم ال؟ ويقدمون ويرجحون رواية التالميذ 
الذين كتبوا ونســخوا من كتاب الشــيخ عىل رواية من سمعوا وكتبوا أحاديث الشيخ من 

حفظه)4(.

وقد مات آخر الصحابة يف حدود املئة اهلجرية، ومنهم أنس بن مالك وكثري من علامء 
الصحابة أحياء يف هذه الفرتة، كعائشــة وابن عباس وأيب هريرة وعبداهلل بن عمر وعبداهلل 
بن عمرو وجابر بن عبداهلل، ألقوا دروســهم يف املسجد احلرام كابِن عباٍس وحرضه مئاٌت 
من طلبِة العلم، ويف املسجد النبوي، كجابر بن عبداهلل، وأنس بالبرصة، وعبداهلل بن عمر 

))(املرجع السابق نفس الصفحة.
))( املرجع السابق ص)0))(.

)3( انظر: علل أمحد رواية املرداوي ص7))، وتاريخ تدوين السنة وشبهات  املسترشقني ص)3))(.
)4( تاريخ تدوين السنة وشبهات املسترشقني ص)3))-5))(.
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بمرص، وتالميذهم العلــامء أدركوا العرص العبايس، وكثرٌي منهــم قد كتب األحاديث يف 
صحف، وقام تالميذ هؤالء العلامء بتـــأليف كتبهم املشــهورة من مادة هذه الصحف يف 

العرص األموي وإن تأخرت وفاة مؤلفيها إىل بداية العرص العبايس))(.

واملوســوعاُت الكبريُة قد أخذت مادة كتبهم من مصادر واحدة كانت أسبق وجودا 
من مؤلفاهتم املوســوعية بام يدل عىل انتظام الرواية والكتابة متسلسلة من العهد النبوي، 
فمقارنة مســند أمحد مع ســنن الرتمــذي وأيب داوود وابن ماجة والنســائي وصحيحي 

البخاري ومسلم يدرك ذلك التطابق.

وهبذا الضبط واالتقان قطعت جهيزة قول كل زنيم ،  من قول التضخم يف األحاديث 
وصناعتها بمحــض الكذب عىل النبيملسو هيلع هللا ىلص ملقصد بناء مراكز القــوى يف احلياة، والتنافس 
املحموم عليها باالرتكاز عىل الرشعية اإلهلية، وهذه أقوال من مل حيط خربة بالعلم الرشعي 
ومصطلحاته ومفاهيمه، فضال عن علوم احلديث وقواعده املنهجية التي هي يف أعال سّلم 
الدقة واملوضوعية واملصداقية والعدلية واالســتقامة الرشعيــة واملهنية، فهذه الدقة تنفي 
مزاعم التضخم والصناعة، واإلشــكال الذي استشــكله املنكرون للســنة من حمض ما 
سات  استشــكله املفرسون للعهد القديم واجلديد، وقد مر معنا يف الفصل األول بيان مؤسِّ

هذا االشكال. 

هلم إىل علم اإلسناد،  ومل يقف تشكيكهم وشبهم عند حدِّ ما ُذكر سابقا بل استطال َتَقوُّ
أنه كام يقول جورج طرابييش: آلية ومهية توهيمية، أتاحت فرصة الكذب عىل الرسولملسو هيلع هللا ىلص 
حتت محاية سلســلة الضامنني))(، اخرتعها أصحاهبا بعد التدوين لســد ثغرات السلسلة 
وتوثيق الرواة والتمرير األركيولوجي عىل أهنا آثار فعال)3(، ومرجعية اإلســناد التقويم 

))( املرجع السابق ص) 40)-)4)(.
))( من إسالم القرآن املرجع السابق ص)43)، 3))(.

)3( املرجع السابق ص)379(. 
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الشــخيص) اإلمام - احلافظ( غري املعلل بأي دليل وغري املقرون بأي حيثية))(، وأهنا آلية 
قابلة لالخرتاق والتالعب هبا من خالل التعديل املجروح أو االستنكاف عن جترحيه))( ، 

فهل هذه األقاويل تنطبق عىل هذا العلم الفريد؟ هذا ما سُتجيب عنه الفقرة اآلتية:   

اإلسناد وتفرد األمة اإلسالمية به:  

لطاملا تربم الطاعنون يف اإلسالم من هذه اخلصيصة وحاولوا جاهدين ثقب جدارها 
للنفاذ منها إىل الطعن باعتبارها آلية التالعب وصناعة اخلديعة يف مســار تشــكيل الدين 
املصنوع حســب تعبري جورج طرابييش، منطلقا من خلفية اخلداع واالختالق والتصديق 
الذي تتســم به أذهاهنم وتفكرياهتم ومن ثّم ســلوكياهتم، وأن املسألة كلها لعب يف لعب 
وتنافس يف مركز احلياة والتسلط ونسج الوهم املقدس، فـ"احلديث النبوي بالسند املتصل 
خصيصة فريدة من خصائص األمة اإلســالمية وانفراداهتا عىل غريها. فاألمم عىل مدى 
التاريخ البرشي الرسايل مل تسعد بمثل هذه املجموعة الناطقة، وهبذا السجل اخلالد لنبيها 
بالسند املتصل، بل انقطعت صلتها العلمية والتأرخيية بأنبيائها وانعدمت مصادر احلديث 
عنهم، وفقدت عوامل الصلة بعرص الرســل وشــئون حياهتم، وهي حلقات مفقودة ال 
يمكــن البحث عنها، واالهتداء إليهــا، بعكس النبي حممدملسو هيلع هللا ىلص فقد ُســجلت حياته بكل 
فه  تفاصيلها الظاهرة والباطنة أخالق وعادات وميول ورغبات، وقول وعمل وكل ما ُيَعرِّ
بنبيه وكأنه حارض جملسه يشــاهد ويستمع كفلق البدر الطالع املرتائي من كل االجتاهات. 
وهــذا ما كان بفعل الرصد والتتبــع الدقيق من أصحابه والنقل األمني بالســند املتصل. 
فاحلديث املتصل: هو السجل اخلالد الذي حفظ لنا هذه احلياة املباركة وميزان عادل حلركة 

هذه األمة يف سبيل اخلري والفالح والرشد والصالح. 

وقد كان صحابة النبيملسو هيلع هللا ىلص أقوياء الذاكرة والصدق واألمانة والعدل والتحمل للرواية 

))( املرجع السابق ص ))55(.

))( املرجع السابق ص) )57(.
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بوعي كل ما ســمعوه وشاهدوه وحرص عىل تبليغه ونرشه، وتابعهم املسلمون جيال بعد 
جيل للتحمل والبالغ))(. 

  فباحلديث ُعلم  وُيعلم كيف عمل الرسول وأصحابه بالقرآن، وبه ُيعرف أن القرآن 
قانــون قد ُعِمَل به ونجحت أصوله اإلدارية، والسياســية، واملدنية، واألخالقية ... إلخ. 
وليس هو جمموعة نظريات حمتاجة لإلثبات بالتجربة والتطبيق، وبغري احلديث ال ُيستطاع 
إثبات حركة الرســول بالقرآن، ويضيع تأريخ اإلسالم، وهذا ما يتغياه الطاعنون يف السنة 
واحلديث ))(. غري أن احلديث مل يكن ترمجة صاقة للرســالة والبالغ، واإلرشاد والتوجيه، 
ل واالخرتاق واالختالق،  والتطبيق والســلوك ما مل يكن اإلســناد حامي محاه من التقــوُّ

فسيكون هنشة لكل أفاك  هلذا كان وجوده للحديث كالنسب للمرء.       

قانون اإلسناد للخرب كالنسب للمرء:

ثبــت باألدلة التارخيية أن بعض الصحابة كتــب احلديث يف عهد النبيملسو هيلع هللا ىلص وكثري من 
تالميذهــم قد كتب ما أماله عليه الصحابة يف جمالســهم العلمية وأمر عمر بن عبدالعزيز 
بتدوين السنة. كل هذا تم يف القرن األول اهلجري، وحفظت بالكتابة والتدوين والتصنيف 
واشــتهرت وتداوهلا العلامء وطالهبم ، وهلذا االشــتهار احتاج العلامء إىل علم اإلسناد؛ 
لقصد إثبات السامع من الشيوخ، وحصول اإلذن منهم بالرواية، والتأكد من ضبط الرواة 
وسالمة حاهلم واستقامة ســلوكهم. وهذا اإلسناد ال أثر له يف إثبات الصحة من عدمها، 
فهم يســندون إىل الصحيفة مثال ما ســمعوه وقرأوه إىل شــيوخهم وأذنوا هلم بالرواية، 

))(  انظر: السنة بني أنصارها وخصومها د. سعيد املرصفي، خمطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة رقم748 
نِة النّبوّية.إعداد:حممد  نّة النَّبوّية وحٌي ربايٌن مناقشة لدعاوى أعداِء السُّ جـ) /9)،8) بترصف نقال السُّ

امحد صربة، ص) 7)(. 
))( حتقيق معنى السنة وبيان احلاجة إليها للعالمة السيد سليامن الندوي ص ))، 3)، وقارن باإلسالم عىل 

مفرتق الطرق للعالمة حممد أسد ص) 93(.
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فاألســانيد كالشــهادات العلمية، وواصل العلامء استخدام اإلســناد يف كتبهم حتى بعد 
القرن الثاين والثالث اهلجريني، وهي كتٌب مشــهورة يف عرص مؤلفيها، مع أن اإلسناد هنا 
القيمَة له فهي كالكتِب املطبوعة يف هذا العرص، فلو كانت األســانيد لالختالِق والكذب 
ملا كان هناك داع لبقاء األســانيد بعد القرن الثالث، الذي تم فيه تدوين الســنة، وإىل اآلن 
نجد علامء احلديث يروون كتب احلديث معزوة إىل مؤلفيها بأسانيدهم، فمصطلح حدثنا 
إذا كان الشــيخ يقرأ من كتابه ويميل، ومصطلح أخربنا إذا كان التلميذ يقرأ كتاب الشيخ 
وهو يسمع ويصحح))(، وحدثنا وأخربنا تدل عىل اتصال السند، واشرتط علامء احلديث 
اإلسناد من أجل االحتياط يف حفظ السنة وقبوهلا، واشرتطوا لذلك القبول عدالة الراوي 
وضبطه وإتقانه وحفظه وسامعه ممن فوقه، وعدم وجود راو خيالفه وأن ال تعارض الرواية 
نصا قرآنيا - تعارضا حقيقيا بحيث يســتحيل اجلمع بينهام، أو إمجاع العلامء  واألحاديث 

املتواترة القطعية عن النبيملسو هيلع هللا ىلص.

واألســانيد ليســت خمرتعة ولو كانت كذلك ألوجدوا أحاديث لكثري من القضايا 
الفقهية التي ختتلف فيهــا املذاهب، وملاذا حيتج العلامء بالقياس وبأقوال الصحابة وقاعدة 
املصالح والذرائع وغريها من القواعد األصولية االســتداللية ما دام باستطاعتهم اخرتاع 
أحاديث تؤيــد أراءهم))(، بل كيف حيكمون عىل أحاديث بأهنــا ضعيفة مع أهنا قد تؤيد 
مذهبهــم!!، وفقهاء خيالفــون مذاهبهم الفقهية إىل أراء خمالفيهم، وما فائدة كتب أســامء 
الرواة ونقدهم وتقويمهم وقبول رواية بعضهم وإن مل يكونوا يف السنة!!، وما فائدة النقد 

للرجال وبيان درجات األحاديث ما دامت املسألة اختالق وصناعة وافرتاء وكذب!!.

هل هناك أشــد سذاجة ممن خيرتع أحاديث ويركب هلا أســانيد، ثم يعود فينتقد هذه 

))(   تاريخ ندوين السنة ص)55)- 57)(.
))( املرجع السابق ص )6)-63).
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األسانيد هؤالء الرجال الذين اخرتعهم وحيكم عليها بأهنا غري صحيحة!!))(، بل حيكمون 
عىل رواية أبنائهم وعىل آبائهم كام حكم عيل بن املديني عىل أبيه بالضعف))(. فهل ُيعقل أن 
يكــون كل هذا العناء والبحث والتحري لالختالق واالخرتاق!!. لكن احلقيقة أن خدمة 
الدين وحفظ السنة من حتمت هذا األمر تدينا يقوم به العلامء، مع قمة املوضوعية واألمانة 

العلمية.  

أي باحث موضوعــي ال يمكن أن هيدر هــذه اجلهود التوثيقيــة، وكل هذا العمل 
النقدي باعتبار أنه عمل يتســُم بالعبِث واالختالِق واالفرتاِء، فاملٌك، يقول: حدثني نافع 
أنه ســمع بن عمر، فهل يكــون مالك قد اخرتع واختلق وهو املعــروف بالصدق والثقة 
والدقــة واألمانة العلمية، قد يقع وهم وخطأ من إمام وراٍو؛ لكن الكذب واالفرتاء منهم 
حمال)3(. اإلســناد طريق موصل إىل املتن الذي هو منتهى اإلسناد، ونزع الثقة به يقود إىل 
إدخال النص يف دائرة الشك، فهو يف نظرهم حمط إهتام متعدد، منها: تدين الثقة به يف كيفيته 
ونشأته وســهولة اخرتاقه والتالعب به ومناقضته ملفهوم الشهادة، وهذه شكوك اخرتعها 
املســترشقون وتبعهم املستغربون، وهي شكوك مل حترض يف تاريخ منظومة أهل احلديث ملا 

أحاطوها من قوانني ومعايري صارمة.

اإلســناد خصيصة مهمة من الناحية املنطقية حيث ال خرب إال بمصدر، ثم إنه يتوصل 
بــه إىل املتن، ووصفه بأنه من الدين إنام هو تعبري عن الغاية بالوســيلة )4(، وعن املســبَّب 
بالســبب، وامللزوم بالالزم، وغايته محاية حديث الرسولملسو هيلع هللا ىلص من التحريف والوضع فهو 

صامم أمان. 

))(  انظر: العواصم والقواصم يف الذي عن سنة أيب القاسم ، حممد بن إبراهيم الوزير حتقيق األرنؤوط، ط 
األردن 986)م، ))/379(. 

))(  تاريخ تدوين السنة ص) 63)-64)(.
)3( املرجع السابق ص)67)(.

)4(االجتاه العقيل وعلوم احلديث جدلية املنهج التأسيس ص))))(.
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واالهتام بأدائــه وظيفة االختالق أمر يف غاية التوهــني والتهويم، كون املحدثني قد 
مجعوا احلديث بسنده منذ بداية العهد النبوي والصحايب ومن بعدهم، فلم خيَف عليهم ما 
يسنده املسندون. كام أن اإلسناد دليل مادي حمسوس حيث أفراده شخوص غري جمهولني ، 
وما كان يف إســناده جمهول   فحديثه ُيطَّرح، ومل يقل أحد أن كل حديث ُروي باإلسناد فإنه 
صحيح ال حمالة، وإنام يروون باإلسناد الصحيح واملكذوب، كام أن التصحيح والتضعيف 
أمر نســبي تتفاوت فيه الفهوم واملدارك، وهذا ظاهر عىل املوضوعية التامة التي يتميز هبا 

موضوع املحدثني))(. 

ويعترب طرابييش أن االسناد للحديث هو متكني للحديث من اختالل مركز الصدارة 
مع القرآن فيكون خمــال للحقيقة الدينية، املطلوب اإليامن هبــا والعمل عىل وفقها، وهذا 
ع، والقول الفصل عندهم قطع  ٌع له ال مرشِّ ال يكــون إال للقرآن املأمور بالبالغ فهو مــرشَّ
الوصل مع هذه األحاديث رمحة باإلســالم. والرد عليهــم أن التثبت من االخبار منهج 

قــرآين، قال تعــاىل: زت ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ رت ]احلجرات[، واحلكم عىل احلديث الصحيح املســند 
بأنه حقيقة دينية ليس يف ذلك من مؤاخذة فإن احلديث إذ صح ســنده إىل رســول اهللملسو هيلع هللا ىلص 

أصبح حقيقة دينية؛ ألن األخذ به استجابة لألمر القرآين زت ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ  ہ ہہ ہ ھھ ھ   ھ ے ے ۓ رت ] احلرش[ ، وجمرد مناقشة االسناد 
والتشــكيك فيه جمرد توسل وســّلٍم توظيفي غري أمني خلدمة عقيدة إنكار السنة))(. ومما 
قالوه يف الطعن بعلم اإلسناد مقايســتهم الرواية بالشهادة، فهل هذه املقايسة صحيحة أم 

ال؟  

))( املرجع السابق ص))))(.
))(االجتاه العقيل وعلوم احلديث جدلية املنهج التأسيس ص) 5))(.
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مناقضة اإلسناد ملفهوم الشهادة: 

يتوســل املنكرون بذريعة املناقضة بني الرواية والشــهادة إلثبات عدم مصداقية هذه 
الوسيلة وعدم جدواها عىل فرض التسليم برشعية السنة وهو تذرع مدحوض بالرباهني، 
أدركتــه العقلية الفذة للمحدثني فبينوا موطن االتفــاق واالفرتاق، وآخذين يف اعتبارهم 
كل أنواع املفاهيم املختلطة التي قد تشــوش عىل القارئني واملتعلمني.  وهم هبذه الذريعة 
قد قايسوا بني رواية غائبة وشهادة حارضة، وهذا قياس خطأ لعدم استواء طريف القياس، 
فاألصل املقايســة بني شهادة غائبة ورواية غائبة، ولو افرُتض شهادة موثقة لشخص ميت 
فهل يصح العمل هبا؟ أم سُتبطل شهادة امليت، وهتدر احلق املرتتب عليها لعدم رؤية امليت 
وعدم سامع شــهادته؟، وهكذا الرواية، فإهنا شهادة موثقة ومكتوبة، فهي شهادة الرجال 
العدول بعضهم عىل بعض))(. واملقارنة بني الرواية والشهادة مقارنة غري صحيحة ألوجه 
االختالف بينها التي أوصلها بعض العلامء إىل تسعة عرش فرقا))( . واحلس النقدي العارف

ثون وعلامء اإلســالم جعلهم يســتدركون الفروق ومقاربة  األملعي الذي حتــىل به املحدِّ
املصطلحــات واملفاهيم وبياهنا خشــية االختالط، ولو مل يكن هــذا احلس األملعي الذي 
أوضح الفروق بني الرواية والشــهادة ما حاول اخرتاقها العقل املســترشق واملســتغرب 
للتشكيك يف السنة وكأنه َمِن اخرتعها وأدرك االنفصام واالصطدام بني الرواية والشهادة.

وعــامد الرواية هو الصدق وإِْن كل رشط وقيد وضابط ومعيار يؤكد هذا الصدق إال 
ثون النقاد عىل الرواية واحتاطوا إىل احلد الذي وصل حد التعنت يف رد رواية  وطبقه املحدِّ

من تاب من الكذب، والعجب ليس ممن جرحوا بل ممن وثقوا)3(. 

واستشكاهلم يف مناقضة الرواية للشهادة اعتمدت عىل فرضية أن الراوية غري مسجلة، 

))( الكفاية للخطيب ص )77(.
))(تدريب الراوي ص))33(.

)3( التنكيل للمعلمي) )/30(.
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بل مشــافهة بني الصحابة ومن بعدهم، وُبعد التدوين عن القرن األول، وهو أمر ســبق 
تفنيده يف ما مىض من بحوث.

وهم ينطلقون من رؤية ماديــة متطرفة للتأريخ البرشي فتجعل احلوادث االجتامعية 
شــبيهة باحلوادث الفيزيائية))(، فتتعاطى معه بمنطق احلس واملشاهدة لضياع احلقيقة))(.  
كام يعتربون أن اإلســناد قائم عىل الظن والشك يف أصله، فهو هبذا يناقض املنهج العلمي 
والعقل املنطقي، واالختالف يف التحديد الزمني للحوادث الكربى كوفاة الرســول وفتح 
مكــة وحجة الوداع لُيؤكد أن االختالف يف اإلســناد حاصٌل طبعــا من باب أوىل، وعىل 
التســليم بكون اإلسناد قائام عىل الشك والظن، فإن ســؤال السبب عن ذلك، هل ألجل 
برشية رجال اإلسناد ؟ أم خللل يف معايري الضبط عند املحدثني؟ فإن كان األول فلم يسلم 
خــرب يف الدنيــا ؛  ألن مصاحلها قائمة عىل األخبار الظنية، ويف حال رفض هذه الوســيلة 
ستفســد مصالح الدنيــا)3(، وإن كان اآلخر فمنهج املحدثني قائم عــىل الضبط واملعايري 
الدقيقة املتقنة ، ووقوع االختــالف يف األحداث الكربى طبيعي  أن تكثر الروايات حول 
احلوادث الكــربى ال أن تقل، ويف واقعنــا أحداث مفصلية تتكاثر فيهــا الروايات زمن 
حضور الناس هلا إىل درجة التناقض ومع ذلك مل يوهن ذلك من أمهيتها فضال عن الطعن 

يف ثبوهتا.

فنظام اإلســناد نظام منطقي وعلمي وعناية املحدثني به كانت فائقة وحماولة توهينه 
وإسقاطه حماولة غري أمينة من اجلهة العلمية وتفتقد ألدنى قدر من املوضوعية والنزاهة)4(.

فهي موازين منضبطة للنقــد يف غاية الدقة واملوضوعية والبعد عن اهلوى يف معاجلته 
للامدة النقدية، وهذه املوازيني هي اإلســالم والعدالة والضبط وحتديد وســيلة االتصال، 

))( جدل العقل والنقل يف مناهج التفكري اإلسالمي ، حممد الكتاين، ))/474(. 
))( االجتاه العقالين يف علوم احلديث ص )8)) (وما بعدها.

)3( التنكيل للمعلمي ))/)3(.
)4( االجتاه العقيل يف علوم احلديث ص)0))(.
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وفقــدان هذا الرشط يفقد اخلــرب قيمته وأمهيته، ونقدوا متن احلديــث فام صح من النقل 
ووافق قواعد اإلسالم وأصوله ومقاصده قبلوه))(. فميدان علم نقد املحدثني منصب عىل 
الرواة واملرويات، فال بد للراوي من العدالة والضبط معروفا بذاته غري مبهم وال جمهول. 
وقد بحثوا عن أهلية الرواة للرواية من عدمها وكتب الرجال شــاهدة بذلك ، والتعريف 
بحال الرواة قد أوجد أنواعا من العلوم التي اســتقل كل منها بذاته ومصنفاته وخصائصه 
بــام يدل عىل مزيد االهتامم والعناية والرعاية، ككتــب معرفة الصحابة، وكتب الطبقات، 
وكتب اجلرح والتعديل، وكتب األســامء والكنى واأللقاب، وكتب املؤتلف واملختلف، 
ف باملوايل من الرواة ،  وكتب املتفق واملفرتق واملتشــابه، وكتب الوفيات، ومصنفات تعرِّ
ومصنفات اهتمت ببيان مواطن الرواة وبلداهنم لتمييز من تشــاهبت أسامؤهم من الرواة، 

وهذا يدل عىل التتبع الدقيق يفوق الوصف من حيث األشخاص والتعريف هبم))(. 

وعلم اجلــرح والتعديل علم نفيس يبحــث عن أحوال الرواة مــن حيث توثيقهم 
وتضعيفهم، تفردت به األمة اإلســالمية عن ســائر األمم، ومتيزت بتأسيســه، وإنشائه، 
والتفنن فيه، هلدف احلفاظ عىل ســنة املصطفى من التقول والدخيل، واملكافحة للدجالني 
واملشعوذين واخلراصني، وتعود نشأته إىل العهد النبوي ثم نام وزاد واشتد يف القرن األول، 
والثاين، وامتد واتسع وبدأ يتكامل يف القرن الثالث، والرابع، وهكذا حتى اكتمل يف القرن 
التاسع من اهلجرة الرشيفة، فكثرت فيه الكتب، وتنوعت فيه املؤلفات، والدراسات حتى 
عرصنا احلارض،  متكن به الســلف واخللف من كشف العلل واخللف من كشف العلل يف 
كل علم منقول حديثا نبويا، أو كالما عاديا، أو شــعرا أو نثرا أدبيا، أو تارخيا شــخصيا أو 
سياســيا، فكان جمهرا صادقا، ونظارة صافية لتمييز الصحيــح عن القريح، والصدق من 

))( دراسات يف منهج النقد عند املحدثني ، د حممد عيل قاسم العمري،  دار النفائس األردن ، ص)0)(.  
))( املرجع الســابق ص  4)، ضوابط الرواية عند املحدثني لألســتاذ الصديق بشري ص) )7،)7، )))( 

وما بعدها.
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الكذب بالقســطاس املســتقيم ))(، وألفاظ اجلرح والتعديل االعتبار فيها إىل االصطالح 
ال إىل اللغــة يف األكثر ، وقد يكــون للمصطلح الواحد أكثر مــن  مدلول تبعا الختالف 
مقاصد النُّقاد، فقوهلم مثال: فيه نظر، تضعيف نسبي عند شخص وعند البخاري ُيقال ملن 
ترك حديثه))(. والتوثيق والتجريح لرواة األســانيد أمر اجتهادي ومبني عىل غلبة الظن، 

وبالتايل فقد ُيضعف بعضهم من هو ثقة عند آخرين)3(.  

فهذا منهج سديد رشيد، سامته األمانة العلمية والنزاهة يف إصدار األحكام عىل الرواة، 
والدقة العلمية يف تتبع الرواة ومروياهتم، واإلمجال يف التعديل والتفصيل يف اجلرح.

وبالتايل حماولة التشكيك فيه من قبل املنكرين والطاعنني املسترشقني واملستغربني من 
املســتعربني حماولة بائسة يائســة ال متت إىل املنهجية العلمية واألمانة املعرفية، فضال عن 
الصدق وحتري احلق واحلقيقة. ويســتند املنكرون للسنة يف مسلكهم عىل أحاديث النهي 
جاعلني من كثرة الرواية وتســارعها دليال هلم عىل ما ارتأوه من التشكيك بسالمة الرواة 

والرواية، فام داللة كثرة الرواية مع أحاديث التحذير منها؟             

كثرة الرواية والتحذير منها مكمن الداللة:

املنكرون للســنة متفقون عىل تصحيح حديث النهي عن الكتابة، ويستندون عليه يف 
ثني عىل جواز كتابة احلديث، فهم يذكرون أحاديث النهي ومن  إنكارهم، ومع اتفاق املحدِّ
صححها ومن ضعفها، فالكتابة ليســت من لوازم احلجية، واألصــل عدالة ناقل اخلرب، 
فالعدالة حالة حتتف بأصل الصحة، والكتابة حالة إضافية زائدة ال يتأســس عليها صدق 
اخلرب مــن كذبه، فقد ُيَردُّ اخلرب املكتوب ويقبل اخلرب املحفــوظ، إذا كان عدال وذاك ليس 

كذلك.

))( ملحات من تاريخ السنة وعلوم احلديث لألستاذ عبد الفتاح أبو غدة ص )89) ( بترصف يسري.
))( املنهل الروي البن مجاعة ص)65(.

)3( دراسات يف منهج النقد عند املحدثني ص) 7)(. 
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كتابُة احلديــِث كانت موجودة يف العهد النبوي، وهو أمر مســلم حتى عند القائلني 
بعدم جواز الكتابــة، كأمر النبي بالكتابة أليب شــاه، وما أماله عــىل عامله يف الصدقات 
والديات والفرائض، فلو كان النهي مســتقرا ملا قال   النبي ذلك أليب شاه ))(، وبعد وفاة 
النبي نشــطت حركة الكتابة ، ويف عهد التابعني  نجد أكثر من مخسني من كبار التابعني ما 
بني كاتب ومــدون))(. ويف آخر القرن األول اهلجري بدأ التدوين الرســمي، ومع الربع 
الثاين مــن القرن الثاين بدأت حركة التدوين اخلاصة، ويف القرن الثالث املســمى بالعرص 
الذهبي للسنة بدأ التفنن يف التصنيف، فظهرت املؤلفات املتنوعة،  وكانت املسانيد أكثرها 
انتشــارا، واحلكم بقلة األحاديث أو كثرهتا يف القرن األول والثاين حكم غري موضوعي ؛ 
ألنه ليس هناك مقياس يمكن االعتامد عليه.                                                                                                        

وملخص املشــكل عند املنكرين للحديــث أنه تتكاثر النصوص عــن أئمة القرنني 
األول والثاين اهلجريني بالنهي والتحذير عن االنشــغال باحلديث، بينام أئمة القرن الثالث 
تكثروا من الرواية وهــذا انحراف يف منهج التلقي، وقد اعتمدوا عىل بعض أقوال العلامء 
وهي نصوص مفصولة من ســياقاهتا  توحي مدلوالهتا بوصاية اإلقالل من الرواية ألجل 
حصول مقصود الفقه يف معانيها، والعتُب عىل من جيهد نفســه يف احلفِظ دون فقه املعاين. 
وخوف املحدث من اخلطأ، وهني املحدث عن االشتغال باحلديث وهجر القرآن، وتورع 
املحدث عن احلديث لعظم املســؤولية ، وذم أخالق بعض أهل احلديث لتتبعهم الغرائب 
وإحلاحهم يف الطلب، وال يوجد من هذه املعاين ما يوجب االنرصاف إىل القدح بأحاديث 
الرسول والتشــكيك يف ثبوته)3(، وهم يقتطعون األخبار من سياقاهتا والفهم يقتيض مجع 

األقوال والنظائر واحلال ليتضح املراد املقصود.

))( انظر: االجتاه العقيل وعلوم احلديث ص)34(.
))( دراسات يف احلديث النبوي حممد األعظمي) )/43)-67)(.

)3( االجتاه العقيل وعلوم احلديث ص)64(.
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واخلالصة أنه بعَد أن نشــَط الطاعنوَن يف حجية السنة واملنكرون هلا، هنض كثري من 
العلامء للكالم عن مجع الســنة واستقصوا أبعاد املسألة للتحقق من مدى صحته ومطابقته 
للواقع، مع أن املسألة بالنسبة للمسلمني ليست حمل إشكال، وقد وثقها العلامء والباحثون 
وتثبتوا من حقيقتها بام ال جمال فيه للشك؛ لكن ملا نثر املسترشقون واملستغربون شبها حول 
تدوين السنة من وحي احلقد واجلحود، انربى العلامء والباحثون لتوضيح اإلشكال وبسط 
القول فيها؛ لقطع الطريق عن التأثر والتأثري بني املســلمني وصفوف املتدينني، فقســموا 

مراحل مجع السنة إىل ثالث مراحل:

P  مرحلة الكتابة: وهي مرحلة تغطي العرص النبوي وعرص اخللفاء الراشدين من
بعده، وقد ُذكر فيام مىض من البحث اجلهد املبذول يف اجلمع، لكنه مجع مل يأخذ 
الطابع الرسمي، وما ذكره ابن قتيبة وابن خلدون من تعميم القول بأن الصحابة 
كانوا أميني ال يكتب منهم إال الواحد واالثنان، تعميم خطأ وال يستقيم واحلقيقة 

التأرخيية))(.

P  الصحف يف  املتفرقة  األحاديث  مجع  فيها  تم  مرحلة  وهذه  التدوين:  مرحلة 
واجللود وكذا املحفوظة، وتدوينها يف كتب وهي تشبه مرحلة مجع القرآن يف عهد 
حيث  نحو)70هـ(  الصحابة  عهد  أواخر  يف  املرحلة  هذه  بدأت  وقد  بكر.  أيب 
قام علامء التابعني من أبناء الصحابة وتالميذهم بجمع السنة وكتابتها يف كتب، 
وقد شملت هذه احلركة العلمية مجيع املدن اإلسالمية التي كان فيها أصحاب 
رسول اهلل، ويف أواخر هذه املرحلة نحو)00)هـ( بدأ العلامء يف تدوين الكتب. 
بربيعة  وتنتهي  والزهري)ت4))هـ(  )ت3))هـ(  بمكحول  تبدأ  الطبقة  هذه 

))( الوحي اإلهلي يف الســنة النبوية دراســة تأصيلية، د. عامد عيل عبدالســميع حسن، دار املأثور للطباعة 
والنرش ، املدينة ، ط)/4)0)م، ص)88(.
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بن عبدالرمحن)ت36)هـ( وهم من تالميذ الصحابة. وقام بجمع السنة يف هذه 
املرحلة جهتان: جهة علمية توالها العلامء يف مجيع املدن اإلسالمية التي يتوافر 
للعلامء،  باألوامر  واألمر  اخللفاء  توالها  رسمية  جهة  الصحابة.  من  عدد  فيها 
وقد اشُتهر أن أول من مجع السنة رسميا هو عمر بن عبدالعزيز )ت)0)هـ(، 
لكن املؤكد أن والده عبدالعزيز بن مروان )ت85هـ( وجده مروان بن احلكم 
)ت65هـ( كانا أسبق يف التوجيه للقيام هبذه املهمة))(. فقد وّجه عبدالعزيز وكان 
واليا عىل مرص رسالة إىل كثري بن مرة احلرضمي )ت580( وكان من كبار أتباع 
الصحابة قال فيها: اكتب إيل بام سمعت من أصحاب رسول اهلل من أحاديثهم))(. 
وقد تأثر عمر بأبيه وجده يف عنايتهام بالسنة النبوية، فقد كان أمريا عىل املدينة يف 
خالفة ابن عمه الوليد بن عبدامللك)ت93هـ(، كام أن هشام بن عبدامللك كان له 
اهتامم بكتابة ومجع السنة، وكان هؤالء جيمعون هذه األحاديث يف خزانة الدولة 
لالحتفاظ هبا والرجوع إليها عند احلاجة. فليس عمر بن عبدالعزيز أول من دون 
السنة تدوينا رسميا، لكن يمكن القول أنه أول من أمر بتدوين السنة أي كتابتها 

يف دفاتر.

P  فيها ظهرت  النبوية،  السنة  مجع  يف  متطورة  مرحلة  هذه  التصنيف:  مرحلة 
الكتب مرتبة عىل أبواب فقهية بعد أن كان أهل احلديث جيمعوهنا  يف الصحف 
ن يف املرحلة  والكراريس، وقد تضمنت املصنفات يف  تلك املرحلة كثريا مما ُدوِّ
مناطق  ويف  متقاربة  أوقات  يف  والكتب  املصنفات  تلك  ظهرت  وقد  السابقة، 
من  كانوا  املرحلة  تلك  يف  صنفوا  من  وأكثر  اإلسالمية،  الدولة  من  خمتلفة 
وفتاوى  الرشيف  احلديث  تضم  املصنفات  وهذه  الزهري،  شهاب  ابن  تالميذ 

))( املرجع السابق ص)93(.
))( الطبقات الكربى البن سعد ،)7/))3(.
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الصحابة والتابعني، كموطأ  مالك، ومنهم من أفرد األحاديث فقط كاملسانيد، 
صحيحي  فكان   غريه،  من  الصحيح  جتريد  ثم  أمحد،  ومسند  داوود  أيب  مسند 
البخاري ومسلم، ثم تبعهام الكتب األربعة املكملة للستة. ثم ظهرت مصنفات 
للرتمذي،  املحمدية  والشامئل  للبخاري  املفرد  كاألدب  خاصة  موضوعات  يف 
املروزي)ت394هـ(، وظهرت مصنفات  وتعظيم قدر الصالة ملحمد بن نرص 
الكبري واألوسط والصغري للبخاري،  الرواة كالتاريخ  الرواة وتراجم  يف تاريخ 
وتاريخ حيي بن معني واجلرح والتعديل أليب حاتم الرازي)ت77)هـ(، وكتب 
خاصة بالثقات وأخرى بالضعفاء وكتب يف العلل، وكتب يف مصطلح احلديث. 
ومكمن اخللل عند مثريي شبهة إنكار السنة أهنم مل يفرقوا بني الكتابة والتدوين 
اجلمع،  والتدوين  اخلط،  هي  فالكتابة  جدًا،  دقيقة  فروق   وبينهام  والتصنيف 

والتصنيف متييز األشياء بعضها عن بعض))(.  

                                            

))( الوحي اإلهلي يف السنة النبوية ص)99(.
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                              الفصل الثالث  

               السنة النبوية يف مقاصد القرآن
                               ) املصدرية- احلجية(





ال يشك مسلم مؤمن باهلل ورسوله أن السنة النبوية وحٌي من اهلل تعاىل بقانون العصمة 
ومقصــد التبليغ، غري أن نابتة ســوء نبتت يف التأريخ القديــم واحلديث تظهر االعرتاف 
بوحي القرآن ال السنة، وتضمر زحزحة الوحي قرآنا وسنًة من مركز املصدرية العليا لقيم 
اخلري والصالح يف املعاش واملعاد وحجية التصديق الواقعي امللزم للمكلفني باحلذو حذو 
توجيهات الوحي واالهتداء بــه، وهي هبذا اإلظهار واإلضامر حتمل جمموعة من املفاهيم 

املشبوهة هي:

أن اإلنسان يف حياته أمري نفسه يف اختيار فعل ما شاء وترك ما يشاء  P 11  
باعتبار العقل املوجه واملدرك واملؤكد لقانون املصالح واملنافع.

Pوأن ترشيع العقل هو األليق باإلنسان السوي. 22  

أن  العقل عن  النبوية عامل حجز وحجر عىل  للسنة  وأن االحتكام  33
تتغيا  املفاهيم  هبذه  وهي  احلياة.   حركة  يف  الواسعة  وظيفته  يؤدي 
االستغناء عن تبيني السنة للقرآن، وفهمه دون حاجة للتوجيه النبوي؛ 
قوانني  ُتستوحى  وبالعقل  القرآن،  تبليغ  عىل  تقترص  برشيته  كون 

العالقات واالعتبارات يف احلياة.

وحماوالت حمو الســنة من موقــِع املصدريِة ومن ترشيع وإلــزام احلجية جاءت من 
مقوالت مشــبوهة نســجها املنكرون اجلاهلون بحقائقها عىل خالف ما هي عليه، فقال 
جورج طرابييش ما معناه: أن اعتبار الســنة وحًيا، رشيكة جلوهر القرآن مفاهيُم كرســها 
الشــافعي، وعمل عىل التأصيل هلا، مما يعني أن الســنة حكايات تارخييــة انتهت بانتهاء 
تارخيها، وأن مساواهتا معرفيا ومصدرا للترشيع وحجة ملزمة للمسلمني إنام هو من صنع 
الشافعي الذي جعلها نظرية متامسكة بعد أن كانت أقواال متناثرة عند من سبقه من العلامء 
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كأهل احلديث وبعض أهل الفقه كاألوزاعي))(. لكن الشــافعي رائد التسوية بني القرآن 
واحلديث يف املصدرية اإلهلية واألهلية الترشيعية"))(. 

وهنا نستطيع القول أهنم يستبطنون احلرب عىل السنة ؛ كوهنا بزعمهم قّيدت العقل 
وجعلته أســري النص، وهو زعم واســتبطان يوحي بالتجني الفاضح املنسجم مع احلقد 
املخالف للموضوعية  املعرفية التي يتفاخرون هبا، والتحكيم ملســبقات فكرية اسُتدعيت 
هلا ظواهر النصوص اســتظهارًا ، وأن أمر اهلل املنزه عن الباطل واخلطأ يقتيض عدم وحي 
الســنة البرشية غري املنزهة عن اخلطأ")3(. فالشــافعي بزعمه جعل للسنة الرسولية نصابا 
إهليا وبوأها منزلة األصل مع الكتاب وكرســها رشيكة له يف التحكم بمصائر كل العقل 
يف اإلسالم ســواء العقل الديني أو املعريف")4(. واعتباره رشعنة السنة من خالل احلجية 
اإلهلية هلا، واحلجية املعرفية خلرب الواحد")5(، إنام هو من ســقِط الكالم، ومقول العوام ، 
فالسنة مرشوعة بالوحي القرآين والنبوي، ال مرشعنة من عامل أو حاكم كام يتوهم جورج 

طرابييش ومن لف لفه.

  فالسنة عديل القرآن وحيا منزال من اهلل وترشيعا ملزما لعباده املؤمنني به. 
ومــن هنا ندرك مدى اجلهــد الذي بذله جــورج طرابييش لنفي مصدرية  الســنة 
وحجيتها، وإن حرش جمموعة من املســائل الفرعية لربهنة ما ذهب إليه واعترب أن االقرار 
بحجية السنة ومصدريتها وعرة عىل الدين والعقل، ونقول له كام قال السبكي: ال وعورة 
يف املسألة إال ملن حاد عن املنهج القاصد وجعل يرضب يف حديد بارد، وأنى له أن يتشكل 

من احلديد البأس واملنافع وإقامة القسط وهو عىل هذه احلال.

))(الوحي اإلهلي يف السنة النبوية ص) 85)(.
))( املرجع نفسه ص )87)(.

)3(  من إسالم القرآن ص) )9)(.
)4( املرجع السابق ص)94)(.
)5(  املرجع السابق ص)96)(.
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ونحاول يف هذا الفصل اإلجابة عىل ســؤالني اثنني: هل الســنة وحي؟ وهل هلا حق 
احلجية والترشيع؟ كوهنام ســؤالني مركزيني دار حمورمها التشــكيك واإلنكار من خالل 
القضايا الفرعية واملسائل الثانوية، وبالتايل فسؤال البعض هل ُيكتفى بالقرآن وحده دون 
السنة؟ وهل السنة حمفوظة؟ إنام هو الزم من لوازم إنكار وحي السنة املصدري واملرجعي 

وسينَْصبُّ النقاش عىل األصل دون اللوازم. 

أوالً: مصدرية السنة:     

تعني مصدرية السنة أهنا وحي هيتدي املسلمون بالنبّيملسو هيلع هللا ىلص يف سنته الرشيفة قوال وفعال 
وتقريرا وخلقًا، وهذا جممع عليه بني علامء املسلمني وعوامهم، ومصدريتها تعني بالرضورة 
لزوم االتباع واالمتثال، مثلها مثل القرآن الكريم، وأي تشــكيك يف وحي السنة إنام هو يف 
احلقيقة توســل وتسلل للطعن يف الرشيعة، واعتبار أن السنة وحٌي مؤيد بالنص القرآين يف 
قوله تعــاىل: زت ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ رت ]النجم[))(، ونفي النطق 
عن هوى يقتيض نفي جنس ما ينطق به عن االتصاف بالصدور عن هوى سواء كان القرآن 
أو غريه من االرشــاد النبوي  بالتعليم واخلطابة واملوعظــة واحلكمة))(، وباالحتكام إىل 
قانون اللغة العربية يف فهم اآلية زت ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ رت فقد تساءل املفرسون عن الضمري 
هنا هل هو ضمري معلوم أو ضمري مذكور؟ وأشــهر األقوال أنه ضمري معلوم وهو القرآن 
كأنه يقــول وما القرآن إال وحي، وقيل : عائد إىل ضمري مذكور ضمنا وهو قول النبيملسو هيلع هللا ىلص  
وكالمه ضمنه النطق وهو كالم وقول)3(، واآلية جاءت يف ســياق الرد عىل الكفار حيث 

))( انظر: نفسري القرطبي لآلية) 7)/85(.
))( التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور ، 4685/8.

)3(  مفاتيح الغيب) 8)/)8)(.
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قالــوا: إنَّ النبي افرتى هذا القرآن))(، وليس هنا مــا يؤيد قرص نفي النطق عن هوى عىل 
القــرآن الكريم فقط كام يذهــب جورج طرابييش واملنكرون لوحي الســنة، وهي حماولة 
للقرص والتخصيص بالتحكم العقــيل والنظر الذوقي وربام باعث احلقد. ونطق النبيملسو هيلع هللا ىلص 
ثالثة أقســام: نطق بالقرآن الكريم، ونطق بالســنة املوحاة إليه التي أقرها اهلل عىل لسانه، 
ونطق باجتهاد ال يريد به إال املصلحة))(.  وتوقف بيان القرآن عىل الســنة؛ إذ مهمة النبي 

يف الرســالة بيان القرآن والســنة، قال تعاىل: زت ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ رت ]النحل[ ، وبيان القرآن يتوقف عىل بيان النبي له، وفهم 
معنــاه وبيان أحكامه التي هي املقصودة من إنزاله ال يكون إال عن طريق الســنة)3(. وإذا 
كانت الســنة هي الوحي، فإن معرفة الوحي يف مفهومه اللغوي واالصطالحي سيجعل 
القارئ يدرك مدى انبثاق الســنة من الوحي، فالوحُي لغًة من وحى وأوحى إليه إذا كلمه 
بــام خيفيه عن غريه، واصطالحا هــو: اإلخبار الرسيع اخلفي املوجــه خلاص من الناس. 
وأقسام الوحي ستة أقســام ، أعالها التكليم املبارش كتكليم موسى وحممد عليهام السالم 
ليلة اإلرساء، ثانيها: الوحي بواسطة امللك وهو الغالب، وثالثها: اإلهلام الفطري لإلنسان 
كإهلام اهلل ألم موسى أن تلقيه يف اليم ، ورابعها: اإلهلام الغريزي للحيوان كام أوحى اهلل إىل 

النحل. خامســها: اإلشارة الرمزية املعربة كقوله عن زكريا زت ې ې ى ى ائ 
ائ ەئ رت ]مريم[. سادسها: تزيني الشيطان ووسوسته زت ژ ژ ڑ ڑ ک      

ک کک گ گ گ گ ڳ رت  ]األنعام[.
وكيفيــاُت الوحي مخس كيفيــات: يأيت مثل صلصلة اجلرس وهو أشــقها، ويأيت يف 
صــورة رجل فيكلمه بالوحي فيعي عنه ما يقول، ويأتيه امللك يف النوم كام يف قصة إبراهيم 

))( دفع إهيام االضطراب عن آيات الكتاب، الشنقيطي ، ص)86)(. 
))( انظر: تفســري القرآن الكريم من احلجرات  ق الذاريات الطور النجــم القمر  الرمحن الواقعة احلديد، 

البن عثيمني  ص) 06)(.
)3( االجتاه العقيل يف علو م احلديث. ص)0)-))(. 
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مع ابنه إســامعيل الذبيح، ويأيت يف صورة نفٍث يف  ُرْوِعِه ما يريد من الوحي فيتيقنه، ويأيت 
التكلم املبارش من اهلل لنبي من األنبياء. والسنة النبوية يقع إحياؤها هبذه الكيفيات كلها))(. 

 وإذا أدركنا مفهوم الوحي يف اللغة واالصطالح وأقســامه وكيفياته لرتسيم قناعة أن 
السنة مصدرها الوحي، فإن هذا يقودنا للحديث عن العصمة النبوية التي منحها اهلل ألنبيائه 
والتي هي املنع واحلفظ والوقاية، كام قال تعاىل:زت ڈ ژ ژ  ڑ ڑکرت]املائدة:67[، 
فـ"العصمــة: رصف دواعــي املعصية عــن املعصية بــام يلهم اهلل املعصــوم من ترغيب 
وترهيــب"))(، فقد أحاط اهلل األنبياء بعصمتهم من كل ما خيل بالتبليغ كالشــك واجلهل 
باألحــكام املنزلة عليهم وكتامن الوحي والكذب والوســواس وأن يقولوا ما ليس بحق، 
والتقصري بالبالغ وتســليط الشيطان وتلبيسه عليهم وتسليط اإلنس أيضا عليهم باإليذاء 
املخل بالرســالة وهذا جممع عليه)3(.  كام عصمهم اهلل من الصغائر أن تصدر منهم عمدا 
وإنام قد تصدر منهم ســهوا أو خطأ، وصدور بعض الصغائر سهوا عن النبيملسو هيلع هللا ىلصاليغض 
مــن مقامه، حيث ُينبه عليها ويتوب منها، فتكون منزلته عند اهلل بعد التوبة أرقى منها قبل 
التوبة، وهو بذلك يرتقى من كامل إىل أكمل)4(، ودفع اعتبار الوقوع منهم وإنكاره من قبل 
بعض العلامء بزعم التنزيه واإلجالل واإلكرام يتعــارض مع اآليات الثابتة كقوله تعاىل: 

ک  ک  ڑ  ڑ  زتژ   ،]( رت]الفتــح:  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  زت 
ک ک رت  ]غافر:55[، وقولهملسو هيلع هللا ىلص:" إنه ليغان عىل قلبي وأســتغفر اهلل ســبعني 
مرة")5(. ووقوع الســهو منهم دون قصد إنام يكون يف األفعال دون األقوال، كام ذهب إليه 

))( السنة النبوية وحي من اله حمفوظه كالقرآن، د. احلسني أيت سعيد، ص )6-4(. 
))( رشح الكوكب املنري ، ))/69)(.

)3( السنة وحي من اهلل، ص)3)(. 
)4( املرجع السابق ص )9)(.

)5( صحيح مسلم ، بابا الذكر والدعاء،) 075/4)(. 
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أكثر الفقهاء واملتكلمني، وُحكي اإلمجاع عىل ذلك))(. ويف اجتهاد األنبياء عليهم الســالم 
قام اإلمجاع عىل جــواز التعبد هبذا االجتهاد عقال لألنبياء كغريهم من املجتهدين))(. وقد 
أحيطت سريته وسنته باعتناٍء كبرٍي وُأحصيت ودونت بدقة متناهية، فالقرآن الكريم مرتبط 
بشخِص النبي من جهة تلقيه عن اهلل وإبالغه لألمة ، كام تلقاه لفظا ومعنى، وجهة تفويض 
اهلل لــه أن يبني للناس مراده منه )3(،  ومن هاتني اجلهتني نشــأت عالقة ارتباط بني القرآن 
والســنة أشــبه بعالقة القرابة التي ال يمكن فصلها أو فصمها، فمن حاول االســتدالل 
بفصل أحدمها عن اآلخر كمن يفصل أغصان الشجرة عن أصلها، ويسري يف عامية وخيرج 
عن النهج املستقيم؛ ذلك أن الســنة صنو القرآن وقرينته يف االستدالل واالحتجاج، قال 
تعاىل زت ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ ںرت]احلجر[، والذكر يشملهام معًا، وعوامل 
احلفظ كانت يف: احلفظ يف الصدور ، واملذاكــرة، والكتابة، والرحله يف طلب احلديث)4( 
. وقد يتبادر ســؤال منطقي عن كيفية التوفيق بني كون الســنة وحيــا، وما ثبت قطعا من 
اجتهاده يف بعض القضايا الدينية والدنيوية. فاجتهاده يف بعض القضايا ال ينايف القول بأن 
الســنة وحي؛ إذ اجتهاده بأمر الوحي ابتداء ويــؤول إىل الوحي انتهاًء،، فإن أصاب، أقره 
الوحي ، وإقرار الوحي وحي، وإن أخطأ يف اجتهاده، أرشــده للصواب، فيفعله فيصبح 
هو الترشيع له وألمته، فهو معصــوم يف اجتهاده حاالً ومآال، وهذا من خصائصه التي ال 

يشاركه غريه من املجتهدين )5(.

ڱ  ڱ  ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  زت  تعــاىل:  قولــه  الســنة  وحــي  عــىل  يــدل  وممــا 
ڱںرت]احلجر[والذكر يشمل الكتاب والســنة وكالمها منزل حمفوظ، وقوله زت 

))(الشفاء ، القايض عياض اليحصبي،  ص)675(.
))( البحر املحيط ، )4/6))(.

)3(  السنة النبوية وحي ص)43(.
)4(  املرجع السابق، ص) 43(.

)5(  املرجع السابق ص)47(.
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ٱ ٻ ٻ ٻ رت ]األنبياء: 45 [ ، فأخرب تعاىل أن كالم نبيه كله وحي، والوحي 
بال خالف ذكر، والذكر حمفوظ بنص القرآن؛ فصح بذلك أن كالمهملسو هيلع هللا ىلصكله حمفوظ بحفظ 
اهلل عز وجل مضمون لنا أن ال يضيــع منه يشء، فهو منقول إلينا كله فلله احلجة أبدا"))(. 
وكل مــا حكم به رســول اهللملسو هيلع هللا ىلص، فهو مما أنزل اهلل، وهو ذكر من اهلل، أنزله عىل رســوله، 
ل ســبحانه بحفظه"))(، وهيأ هلذه األمة اإلسناد حلفظ السنة منذ عهد الصحابة.  وقد تكفَّ
والضمري يف قوله :}   ڱ ڱ ڱ{ يعود للقرآن والسنة، وهذا موجود يف القرآن الكريم 
نفسه استعامله للضمري اســتنادا عىل ما يفهم من السياق، ومدلوالت احلديث، يشهد هلذا 
قوله تعــاىل: زت ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہ رت ] الواقعة[ ، فتلك صفات احلور 
العني مع أنه مل جير هلم ذكر يف قسم أصحاب اليمني يف سورة الواقعة، ولكن السياق العام 
للسورة وما ذكر يف األقسام الســابقة جيعل الذهن يدرك أن الضمري عائد عىل أمر مفهوم 
الفحوى والسياق واألسلوب، كذلك يقوي هذه الشهادة يف استعامل القرآن الضمري عىل 

ما يستند عىل األســلوب النحوي، قوله تعاىل:زت ڑ ک   ک ک ک  گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ رت ]ص[ ففي قوله: "توارت" ضمري فاعل يعود عىل الشمس مع 
أنه مل جير هلا ذكر يف الســورة بالنص، ولكن الســياق العام جيعل الذهن يدرك أن الضمري 
عائد عىل الشــمس. وما معنا يف آيــة احلجر من هذا القبيل والكل اســتعامل قرآين تزكيه 
اللغة، ويقويه اإلعراب القرآين، فليس هناك وجه لالعرتاض، وعليه يســلم تفسري الذكر 
بالرشيعة قرآنا وســنة )3(. واعتبار احلرص خاص بالقرآن للحفظ ليس حرصا حقيقيا؛ بل 

هــو حرص إدعائي، بدليل حفظ اهلل للســاموات واألرض أن تزوال كام قال عز وجلزت ک  
گ گ گ گ ڳ ڳڳ رت  ]فاطــر:)4[، وحفظــه لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص من القتل كام قال 
عز وجــل: زتڈژ ژ  ڑ ڑک رت ]املائدة:67[ وإذا فســدت حقيقة القرص؛ فقد 

))( اإلحكام يف أصول األحكام ))/0))(.
))( خمترص الصواعق ص) 400(.

)3( السنة بني إثبات الفامهني ورفض اجلاهلني ص )9)، 30(. 
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فسد املرتتب عليها: وهو عدم االعرتاف بحجية السنة املطهرة ))(، كام أن احلرص اإلضايف 
بالنســبة إىل يشء خمصوص، حيتاج إىل دليل وقرينة عىل هذا اليشء املخصوص، وال دليل 
عليه سواء أكان ســنة أم غريها، ...فتقديم اجلار واملجرور ليس للحرص، وإنام هو ملناسبة 
رؤوس اآلي، بــل: لو كان يف اآلية حرص إضايف بالنســبة إىل يشء خمصوص ، ملا جاز أن 
يكون هذا اليشء هو الســنة؛ ألن حفظ القرآن متوقف عىل حفظها ، ومستلزم له"))(. كام 
أن احلــرص الوارد يف اآلية كان عن طريق تقديم اجلــار واملجرور، وهو يف علم املعاين من 
الدرجة الثالثة يف إفادة احلرص، فلو كان املقصود األهم هو حفظ القرآن وحده آلثر القرآن 

التعبري:

  11 إما باحلرص احلقيقي حقيقة.

أو بطريق )ما وإال( التي تفيد احلرص بالدرجة األوىل. 22  

أو )بإنام( التي تفيد احلــرص بالدرجة الثانية عىل األقل)3(، وكيف حيفظ  33  
اهلل القرآن ويرتك حفظ الســنة، وقد دعا إىل التمســك هبا يف كثري من اآليات القرآنية من 
خالل حضه عــىل طاعة النبيملسو هيلع هللا ىلص؟! "ومن ثم فالرســول ليس جمرد واعــظ يلقي كلمته 
ويميض لتذهب يف اهلواء، بل الدين منهج حياة واقعية، بتشكيالهتا وتنظيامهتا، وأوضاعها، 

وقيمها، وأخالقها، وآداهبا، وعباداهتا، وشعائرها" )4(.

وقولــه تعــاىل:زت ٱ ٻ ٻ ٻ رت ] األنبياء:45[، ونذارتــه هلم كانت 
بالقرآن والسنة. وقوله تعاىل:زت يئ جب حب خب   مب ىب يب  جت حت خت رت ]القيامة[، 

))( السنة اإلسالمية بني إثبات الفامهني ورفض اجلاهلني للدكتور رءوف شلبي ص))30،3 ( بترصف.
))( حجية السنة للدكتور عبد الغنى ص) 390، )39(.

)3( الســنة اإلســالمية بني إثبات الفامهــني ورفض اجلاهلني, د. رءوف شــلبي، دار الســعادة، القاهرة، 
398)هـ/ 978)م ص46.

)4( يف ظالل القرآن، سيد قطب، دار الرشوق، القاهرة، ط3)، 987)م، ))/ 695، 696(.
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.
أمره اهلل باتبــاع قراءة جربيل واإلنصات هلــا، ثم يبني له معاين ما قــرأ، والبيان إنام وقع 

بالســنة، وقد أضافه اهلل لنفســه فأفاد أنه وحي. وقوله تعاىل:زت چ چ چڇ ڇ  
ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ رت ] النســاء[ فصح هبذا صحة رضورية 
حقيقية عدم تعــارض القرآن واحلديث الصحيح ومها يشء واحــد بال اختالف. وقوله 
تعاىل:زتٿٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ رت ]النحل:44[ ، أنزل إليه الذكر الشامل للقرآن 
والســنة ليبينه للناس، والبيــان ال يعني التالوة التي قصدها جورج طرابييش كســاعي 
الربيد وإنام التفصيل والتمثيل والتجسيد العميل، وصح هبذا التعميم أن السنة من عنِداهللِ 
ومن خص اآلية بالقرآن وحده، فليس عنده دليل جيب التســليم له، وتقوم به احلجة عىل 
التخصيص، واألصل هو العموم والتخصيص اســتثناء، ومدعي االستثناء عليه الدليل. 
وقوله تعــاىل:زتٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤرت ] يونس:5)[ فلو أنه رشع 

شيئا مل يوح إليه به، لكان مبدال للدين من تلقاء نفسه))(. وقوله تعاىل: زت ڎ ڎ ڈ ڈ     
ژ   ژرت]احلاقة[ فاهلل نفى عنه أن يتقول عليه شــيئا مل يوح به إليه، وال أن ينسب إليه 

شــيئا مل يأذن له فيه. وقوله تعاىل:زت ې ې ى   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ       
وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئرت]النســاء[ فال حيكم إال بام أعلمه اهلل به ، وبام 
أوحــاه إليه وبام أراه من الرأي الذي هو نوع مــن االجتهاد، بام أراه اهلل قوانني الرشع إما 
بوحي ونص وإما بنظر جاٍر عىل ســنن الوحي. فهذه النصوص تبلغ بمجموعها القطع، 
وهــي حمتملة يف أفرادها، وهلذا عّول جورج طرابييش يف إنكاره مصدرية الســنة ومن ثّم 
حجيتها  عىل بعض أفراد النصوص، وهو ســلوك منهجي اتســم به أهل الزيغ التباع ما 
تشابه، بينام املنهج احلقيق واحلق يف أخذ النصوص يف جمموعها لتفيد القطع واليقني، وقد 
نبه عىل هذا الشــاطبي يف موافقاته فيام يســمى بالتواتر املعنوي للوصول ملقاصد الشارع 

الكريم من أوامره ونواهيه. وما يدل عىل أن الســنة وحي، قوله تعاىلزتڃڃ ڃ ڃ 
چ چ     چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ 

))( السنة وحي من اهلل ، ص)3)-8)(.
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ڑ  ڑ کک ک ک    گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں 
ھ ے ے   ۓ ۓ ڭڭ رت ] البقــرة:34)-44)[، فاآلية خترب أن النبي كان عىل 
قبلة أخرى قبل أن جيعل اهلل الكعبة قبلة املسلمني، ورصح القرآن أن القبلة التي كان عليها 
الرســول إنام كان عليها بأمر من اهلل، ولكن ال يوجد يف القرآن ما يثبُت أنه ُأِمر بالتوجه هلا 
قبَل ذلك؛ كوهنا كذلك. إذًا البد من أن نوعا آخر من الوحي كان ينزل عىل الرســول وبه 

بلغــه؛ كون بيت املقدس قبلة أوىل))(. ومن ذلــك قوله تعاىل:زت ۓ ۓ ڭ ڭ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ 
ويف  الفتــح[   [ رت  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ 
مناســبتها أن النبي ُأري يف املنام وهــو يف املدينة قبل أن خيــرج إىل احلديبية أنه دخل هو 
وأصحابه املســجد احلرام وطافوا واعتمروا، فأخرب بذلك أصحابه ففرحوا، ثم أخربهم 
أنه معتمٌر فســافروا معه، ولكنهم حبسوا عن الدخول إىل مكة، فقالوا للرسول: أمل ختربنا 
أننا داخلون املسجد احلرام، فقال الرســول: أقلت لكم أنه يكون يف هذه املرة، فأنزل اهلل 
اآلية، فُعلم أن الرسول أوحي إليه بالرؤيا أنه يسافر إىل مكة وُيمنُع من الدخول، ثم يكون 
الصلح ويتمكن من العمرة يف الســنة القادمة، أفليَس ذلك برهانًا قاطِعا عىل أن الرسول 

كان يأتيه الوحي غــري القرآن؟))(. وقوله تعــاىل:زت ڦ ڦ       ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ       ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ 
ژ ڑ ڑ  ک ک رت] التحريــم[ ، فهل يف القرآن آية أخرب هبا اهلل نبيه أن زوجتك 

قــد نبأت بالرس اآلخرين)3(. ومنه قوله تعاىل: زت ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

))( مكانة السنة يف الترشيع اإلسالمي  الشيخ أبو األعىل املودودي ، ص)0))-)))(.
))(  املرجع السابق ص)))-))).

)3( املرجع الســابق ص)))-3))، ومكانة السنة يف اإلســالم ودحض مزاعم املنكرين وامللحدين، د. 
حممد لقامن السلفي  دار الداعي للنرش والتوزيع ط)/440)هـ، ص) 64(. 
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ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ 
گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ رت ] األحــزاب[، طلــق زيد 
زوجته وتزوجها النبي ملسو هيلع هللا ىلص فجعل منها املنافقون واملخالفون وسيلة للدعاية وإثارة الشبه 
حول شــخصية النبي، فرد القرآن عليهم بأن زواجــه بأمر اهلل، كام يف اآلية التي تدل عىل 
أن النبــي تزوج زينب بإذن من اهلل، ومل ُيوجد ذلك اإلذن يف القرآن، وإنام فيه اإلخبار بأن 

زواج النبــي كان بإذٍن من اهلل))(. وقوله تعاىل:زت ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ رت ]احلرش[، كان بنو النضري قد عاهدوا النبي 
وحصل منهم النقــض مرات عديدة، فاضطر إىل تأديبهم، فخرج وحارصهم، فتحصنوا 
منه يف احلصون، فقطع النخل وحرقها وخرب، فوقع يف نفوس بعض املســلمني من هذا 
يشء، فنزلت اآلية توضــح أن فعله بإذن من اهلل، وال يوجد ذلك اإلذن يف القرآن، وهذا 

يثبت جميئ الوحي للرسول))(.

ومهمة البالغ املبني تشمل الرسالة بكاملها قرآنا وسنة؛ مما جيعل الوحي شامال للسنة 
كالقرآن الكريم، وهذا ما تؤكده اآليات التي حاول منكرو  السنة أن يوظفوها كمدرك هلذا 
اإلنكار، لظنهم أهنم يستندون لنص، ويكسبون احلقيقة حلظهم من خالل هذا التوظيف، 
وهذه التوظيفات للنصوص املنبتَّة من سياقها ومعانيها، جذورها التأسيسية قديمة، حينام 

اتكأت الفرق الضالة إىل نصوص جزئية عىل خالف موردها ومقصدها.

وهذه اآليات التي حاول توظيفها منكرو  الســنة هي: قوله عز وجل:زتں ں  ڻ ڻ 
ڻڻ رت  ]الشورى: 48 [، وقوله عز وجل: زتٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤڤرت]النور[، 
معتربين أن هذا احلرص هو للقرآن فقط وال دخل للسنة ؛كوهنا ترصٌف برشي، وبرشيته ال 

))( انظر: تفســري ابن كثري لآلية من ســورة األحزاب، 3/)49، ومكانة الســنة للمودودي ص)3))-
.)((4

))( مكانة الســنة يف الترشيع اإلســالمي للمودودي ص 4))، ومكانة الســنة يف الترشيع اإلسالمي،د. 
حممد لقامن السلفي ص )6 وما بعدها. السنة النبوية حجية وتدوينا, د. حممد صالح الغريس، مؤسسة 

الريان، بريوت، ط)، ))4)هـ/ )00)م، ص)96(. 
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ترتقي إىل أن تكون مصدرا  من مصــادر الترشيع والتوجيه، وهذا فهٌم خاطٌِئ وتوظيٌف 
مســيٌخ؛ إذ مؤدى اآليتني نفــي اإلكراه عىل االعتقاد، أو عىل اإليــامن، والذي يؤكد هذا 

املعنى، قول اهلل عز وجل: زت ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک 
ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ں  ڻ ڻ ڻڻ رت ]الشــورى:47-48[ هذه اآلية جاءت عقب احلديث يف اآليات التي 
ســبقتها عن الضالني والظاملني الذين سيكون مآهلم العذاب، وهلذا عقب هبذه اآلية دعاء 
النبي هلم إىل االستجابة إىل تعاليم اهلل وهديه وترشيعه وامتثاله، فإن أعرضوا ومل يستجيبوا 
هلا، فام عليك أهيا الرســول إال إبالغهم الرســالة دون إكراه هلم عــىل اإليامن، فمن آمن 
منهم فله اجلنة، ومن كفر فام أرســلناك عليهم حافظا ألعامهلم حتى حتاسبهم عليها، وإنام 

مهمتك هي إبالغهم فقط))(، ومجلة: }إن عليك إال البالغ{ هي بيان جلملة زت ڱ ڱ 
ڱ ڱں رت  ]الشورى:48[ باعتبار أهنا دالة عىل جواب الرشط املقدر))(.

قولــه تعــاىل:زت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ رت ] النــور[، يأمرهم اهلل 
بطاعته وطاعــة نبيه يف كل ما يبلغهم به، فإن تولوا، ومل يطيعوا, فعليه البالغ فقط وعليهم 
تبعــة التكليف واملســؤولية. وهبذا يتبني أن القرآن قد حدد بالغ الرســالة كتابا وســنة 
عىل الرســول حممدملسو هيلع هللا ىلص فكانت أقواله وأفعاله وتقريراتــه وتدبرياته كلها وحي لالقتداء 

واالهتداء.  

وقولــه عز وجل:زت ٺ ٺ ٿ ٿٿ رت ] النور:54[، يؤكد أن الســنة وحي؛ إذ 
املفعــول مفرد ال مثنى، فالقرآن والســنة كلمة واحدة للترشيــع والتوجيه)3(. والتنزيل 

))( اجلامع ألحكام القرآن, القرطبي، دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, 405)هـ/ 985)م، )6)/ 47(.
))( التحرير والتنوير, ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، )5)/ 33)( بترصف.

)3(تفســري الشــعراوي, حممد متويل الشــعراوي، دار أخبار اليوم، القاهــرة، )7)/ ))03): 5)03)( 
بترصف.

268
ڀ ڀ ڀ ٺ                  



املذكــور يف قوله عــز وجــل:زت ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ       ٿ ٹ رت  ]حممد:) [
ليــس املقصود به القرآن فقــط، وإنام هو القرآن والســنة معا، بدليل اآليات الســابقة، 

وتبليغه يكون للرسالة، زتں ں  ڻ ڻ ڻڻ رت  ]الشورى: 48 [ زت ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ 
ڤڤرت]النور[ ، ليس احلرص عىل القرآن فقط. 

أحاديث تثبت مصدرية السنة:    
 

حديث املقداد بن معد يكرب يرفعه إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص :" أال إين أوتيت  P 11
القرآن ومثله معه،..."   وجاء يف هناية احلديث يف رواية أخرى: "أال 
وإّن ما حّرم رسول اهلل كام حّرم اهلل"   ، فالقرآن الكريم، هو الوحي 
غري  الوحي  هبا  فاملراد  معه"  "ومثله  قوله:  وأّما  املتلّو،  اجليّل  الظاهر 
املتلّو، وهو السنّة ، ومثلّية السنّة للقرآن تتحّقق يف أمرين: يف النوع ويف 
احلكم: أّما النوع فيعني أّن كاًل من القرآن والسنّة وحي من اهلل، وأّما 
ى بني  احلكم فيعني وجوب العمل هبام مجيعا  ، ويف هناية احلديث سوَّ
ما حيرمه هو وما حيرمه اهلل تعاىل، وذلك ال يكون منه إال بوحي؛ ألنه 

جزم وقطع هنا، و أحكام االجتهاد ال قطع فيها.

و قوله ملسو هيلع هللا ىلص: "إّن الروح األمني نفث يف ُرْوِعي أّنه لن متوت نفس حّتى  22
تستويف رزقها، فاّتقوا اهلل وأمجلوا يف الطلب" ))(. وهذا دليل عىل تنوع 

الوحي له مما ليس بقرآن.

))( حمارضات يف علوم احلديــث - مصطفى أمني التــازّي )/99 )ط3 -)39)هـ /)97)م - مطبعة 
دار التأليــف بمرص( . ونحوه يف ســنن ابن ماجــه ]بدون ذكر: إّن الروح األمــني نفث يف روعي[- 

التجارات- باب االقتصاد يف طلب املعيشة))/5)7 حديث 44))(.

269269
  السنة النبوية يف مقاصد القرآن

269



قول النبيملسو هيلع هللا ىلص  يف قّصة العسيف )األجري(: "والذي نفيس بيده ألقضنّي  33
بينكام بكتاب اهلل جّل ذكره، املائة شاة واخلادم رّد  ، وعل ابنك جلد 
مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس عىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها" 
))( . والقضاء برجم املحصن وجلد وتغريب البكر من السنة ونسبها 

للكتاب، فكانت وحيا مثله، والكتاب أعّم من القرآن، وأّن املراد به 
"الرشع" سواء كان كتابا أو سنّة.

جبة،  وعليه  باجِلِعّرانة،  وهو  النبي  أتى  رجال  أن  أمية  بن  يعىل  حديث  44
وعليه أثر َخلوق، فقال كيف تأمرين أن أصنع يف عمريت؟ فَأنزل اهلل عىل 
النبي فسرت بثوب، فقال: ووددت أين قد رأيت رسول اهلل وقد أنزل عليه 
الوحي، فقال عمر: تعال، أيرسك أن تنظر إىل رسول اهلل وقد أنزل اهلل 
غطيط  له  إليه،  فنظرت  الثوب  طرف  فرفع  نعم،  قلت:  الوحي؟  عليه 
كغطيط الَبكر، فلام رُسي عنه قال: "أين السائل عن العمرة، اخلع عنك 
اجلبة، واغسل أثر اخللوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع يف عمرتك كام 
ب السائل عن سؤاله إال بعد  تصنع يف حجك ))(" ووجه الدالله أنه مل جُيِ
أن  عىل  قطعي  دليل  وهو   " الزركيش:  قال  باجلواب،  الوحي  جاءه  ما 

السنة كانت تنزل عليه كام ينزل القرآن " )3(

منها، وهو  الصامت  بن  ثعلبة يف مظاهرة أوس  بنت  حديث خولة  55
شيخ كبري ملا اشتكت للنبي عن سوء خلقه، فقال هلا: " ياخويلة قد 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زت  عيل  قرأ  ثم  صاحبك،  ويف  فيك  اهلل  أنزل 

))( صحيح البخارّي - احلدود - باب االعرتاف بالزنى - فتح الباري) ))/40) ( حديث) 7)68(. 
))( أخرجه البخاري يف العمرة - الفتح -) 718/3(.

)3( البحر املحيط /216/6.
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پرت]املجادلة: ) [" احلديث ))(، فتوقف النبي عن اجلواب عنها حتى نزل 
عليه وحي يدل عىل أنه ال يقول شيئا، وال يفعله إال بوحي.

حديث جبري بن مطعم أن رجال قال: يا رسول اهلل، أي البلدان أحب إىل  66
اهلل وأي البلدان أبغض إىل اهلل؟ قال: "ال أدري حتى أسأل جربيل" فأتاه 
البقاع إىل اهلل  البقاع إىل اهلل املساجد، وأبغض  فأخربه جربيل أن أحب 

األسواق))(، ويف لفظ: قال جربيل: " ال أدري حتى أسأل رب العزة "

      إن األدلَة من الســنة النبوية الرشيفة عىل أن السنَة النبويَة وحٌي كثريٌة جدًا يصعب 
حرصها أو ذكرها يف هذه الكراســة التي غرضهــا التأصيل ال التفصيل، ويمكن الرجوع 

ملضان التفصيل)3(.

وكل ما جاء ِمن إخبار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن اهلل تعاىل وأوصافه وأسامئه وأفعاله، وإخباره 
عن نفسه الرشيفة، وما خصه اهلل تعاىل به وفضله، وإخباره عن فضل الصالة والسالم عليه، 
وبيان عقوبة تارك الصالة عليه، وإخباره  عن بيان مسارعة اهلل تعاىل يف رضاه، وإخباره عن 
القرآن الكريم ونزوله وترتيبه وحروفه وثواب قراءته، وعن األحاديث القدسية، وإخباره 
عن املالئكة الكرام عمومًا، وعن جربيل عليه السالم وتعليمه له ونزوله عليه ومصاحبته 
له، ... إلخ، وإخباره عن اجلنة ونعيمها ودرجاهتا وكيفيتها وأبواهبا ومن يدخلها، ... وعن 
النار ودركاهتا وأوديتها ونارها وعذاهبا وقوهتا وأهلها وأحواهلم وَمن يدخلها وَمن خيرج 
منها، ... وعن األنبياء الســابقني عليه وعليهم الصالة والسالم وأحواهلم وأوصافهم وما 

))( أخرجه أمحد -) 411/410/6( وأبو داود يف الطالق -) 266/2 (وجاء من حديث عائشــة بســند صحيح خمترصا عند 
البخاري يف التوحيد -) 384/13(. 

))( أخرجه البزار -) 352/8( وأمحد -) 81/4( وأبو يعىل -) 400/13( واحلاكم -) 7/2/90/89/1(. 
)3( السنة النبوية وحي، د. خليل بن إبراهيم مال خاطر، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، ص:) 45-33(
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حصل معهم، ... وعن األمم الســابقة وما حصل فيها، ومــا ورد ِمن بعض أفرادها، ... 
وعن أهل بيته وأحواهلم وما ســيكون هلم، وعن الزيادة عن األربع يف أزواجه- ريض اهلل 
تعاىل عنهن- وعن أصحابه ريض اهلل تعاىل عنهم ووفياهتم، وما سيحصل هلم، أو لبعضهم 
بعده ملسو هيلع هللا ىلص، وعن قرنه وفضل أهله ومدة بقائهم، وإخباره عن املدينة النبوية وحرمها وأهلها 
ومكانتها وأحواهلا وصفاهتا وما يكون فيها، وعن مكة املكرمة وحرمها ومكانتها وأحواهلا 
وأهلها، وعن الغيوب املستقبلة، واألمور البعيدة القادمة، وعن الفتن واملالحم، واحلروب 
احلاصلة بني األمم، أو بني املســلمني أنفسهم، وإخباره عن الشهداء ومكانتهم وأحواهلم 
وأنواعهم، وعن أرشاط الســاعة بنوعيها الكربى والصغــرى وما ظهر منها وما مل يظهر، 
وإخباره عن الكائنات يف زمانه؛ فوقعت كام أخرب، سواء كان حصوهلا يف زمانه أو بعده ... 
إلخ، وما جــاء ِمن إخبارهملسو هيلع هللا ىلص عن الفضائل يف األعامل واألقوال؛ كالذكر والدعاء واأليام 
واألمكنة واألزمنة واألفراد، وإخبــاره عن اهلجرة وفضلها، وعن أمته وفضلها ومكانتها 
وأجرها وانتشارها وُملكها، ... وأهنا ال جتتمع عىل ضاللة، ووجود الطائفة املنصورة فيها 
عىل الدوام، وعن املساجد الثالثة وفضلها، وعن بدء اخللق، وعمن سيكونون حتت العرش 
يوم القيامة من أصناف املؤمنني، وعن أحوال القرب والربزخ، ... وعن اجلن والشــياطني 
وأحواهلم، وعن العامَل املادي واملعنوي من الشمس والقمر، والزمان، ... إلخ، وما جاء ِمن 
إخبارهملسو هيلع هللا ىلص عن اإليامن وأركانه، ... واإلســالم وترشيعاته، واإلحسان وأحواله، ... وعن 
عرض األعامل عىل اهلل تعاىل، وترشيعهملسو هيلع هللا ىلص لألحكام يف احلالل واحلرام؛ ســواء يف النكاح 
أو املطعومات أو املرشوبات أو اللباس، ... إلخ، وبيانهملسو هيلع هللا ىلص للعبادات املختلفة، والزائدة، 
يف احلرض والســفر، واألمن واخلوف، وإخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن َخلق اإلنســان، واألمور الطبية، 
واألدوية والعالجــات، ... مما ال مدخَل للبرش فيه، وعن املؤمنــني وصفاهتم وأحواهلم 
وشــوقهم وحنينهم، وعن املنافقني وأحواهلم وصفاهتم وأنواعهم، وعن أول ما ُيقىض به 
بني الناس يوَم القيامة، وعن يوم القيامة وأحواهلا وشــدهتا، وما فيها من احلوض والكوثر 
والرصاط، ... وعن َعرض اجلنة والنــار عليهملسو هيلع هللا ىلص وما رأى فيهام، وعن أول من ُيدعى إىل 
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ِحم  اجلنة، وأول من يدخلها، وما شــعار املؤمنني يومئذ يوم العرض، وإخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن الرَّ
ومكانتهــا، وعن أحوال بعض الناس، وعن الرمحة وأقســامها، وعن بعض احليوانات ما 
ُيقتل منها وما ال ُيقتــل، وعن اجلامدات والتفريق بينها، والتفريق بني ِقَطع األرض واملدن 
والبالد، وبيان الثواب واألجر عىل األعامل؛ من صالة وصيام ووضوء وحج وقتِل حيواٍن 
ط يف الطاعات، وعىل  معــنٍي، ... ومن األذكار، وإخبــارهملسو هيلع هللا ىلص عن العقوبات عىل من فــرَّ
إطالع اهلل تعاىل له عام يفعله أو يقوله املرشكون أو املنافقون، وعن مكايد اليهود وغدرهم، 
وعن عطف لفظ الرســولملسو هيلع هللا ىلص عىل لفظ اجلاللة يف حصول أمر معني، وأنهملسو هيلع هللا ىلص ُأويت القرآن 
ومثله معه، ... إلخ))( . كل هذا يدل عىل أن السنة وحي، وأنه ال يمكن االستغناء بالقرآن 

وحده دوهنا. 

كام أن إخبار النبي بأمور غيبية وكونية وطبية يعجز العلم آنذاك عن كشفها وتوضيح 
بعضا من حقائقها، والتي كشــفها وأثبتها العلم احلديث، والتي حتقق وقوعها، لتدل عىل 
أن ما صدر عنــه مل يصدر باالجتهاد وال من واقع البرشيــة، ألن ذلك ال يمكن االطالع 
ية الســنة وأهنا وحــي من اهلل ومصدر معريف. وقد انعقَد  عليه، وهذا دليل صارم عىل علوِّ
إمجاع العلامء والسلف ممن استقروا  الوحي وعاشوا معه وبه عىل أّن وحي القرآن نزل عىل 
النبّيملسو هيلع هللا ىلص بلفظه ومعناه، يف اليقظة، بواسطة جربيل عليه السالم، وأنه مل ينزل عليه منه يشء 
يف النــوم وال بطريق من طرق الوحي األخرى، وليس ذلــك ألّن طرق الوحي األخرى 
يعرتهيا اللبس أو يلحقها الشــّك، ألّن الوحي بجميع أنواعه يصحبه علم يقينّي رضورّي 
بأّنه من اهلل ســبحانه ))(،  أّما وحي السنّة سواء كان حديثا نبوّيا أو حديثا قدسّيا فقد يكون 
بوحي جيّل أي يأيت به جربيل يف حال اليقظة، كام يكون بوحي خفّي أي باإلحياء، واإلهلام، 

))(  ابدعة دعوى االعتامد عىل الكتاب دون الســنة ، خليل إبراهيم العزامي، دار القبلة للثقافة اإلسالمية ، 
ومؤسسة علوم القرآن دمشق، ط)/)43)هـ ، ص395 وما بعدها . 

))(  انظر احلديث واملحّدثون) 4)(.
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وع، والرؤيا الصادقة يف املنام، وإذا كان معنى احلديث وحيا من اهلل فإّن لفظه  والبّث يف الرَّ
من صياغة الرسول األمنيملسو هيلع هللا ىلص.

ثانيًا: حجية السنة:

مصدرية الســنة مقدمة منطقية حلجيتها، وقد تثبت كام مر سابقًا أن السنة وحي، فهذا 
الثبوت  يستلزم حجية السنة وإلزاميتها الترشيعية عموما عىل تفصيل يف درجات األحكام 
التكليفية التي تنبثق من القرآن وكذا السنة، وكشف عنها األصوليون وقرروها يف مدوناهتم 
األصولية. وهذه اإلفادة املنطقية ليست املدرك األساس يف إثبات احلجية الترشيعية، وإنام 
يل أن احلجية ليست مسألة مزعومة وال مصنوعة كام يدعيها املنكرون للسنة، ومنهم  بيان َأوَّ
جورج طرابييش،  وإنام مســألة مرشوعة مثبتة بمنقول النص املؤسس واملؤكد))( ومعقول 
النظــر والفكر، هلذا نعرُض يف هذه اجلزئية األدلَة الدالَة عىل حجية الســنة ذكرى ملن كان 
له قلب أو ألق السمع وهو شــهيد، ومعذرة إىل اهلل ولعلهم يتذكرون، فإن مل يتحقق هذا، 
فلكشــف تلبس الباطل باحلق وزهقه، ولتستبني سبيل املجرمني وليحيا من حيَّ  عن بينة 
وهيلك من هلك عن بينة، فيكون فجر احلق وضحى احلقيقة وظهر السنة ساطعا عىل ظلمة 
العمى، ومن انكبوا عىل وجهوهم يف ســعي الغواية ال اهلداية، َمْكرا وظن ســوء، عليهم 
دائرة السوء وال حييق املكر اليسء إال بأهله، ولن يكون َجْهدهم يف اإلنكار واالستكبار إال 

هباًء منثورا، وتبارًا وخسارا. ويف مفتتح العرض يتم السؤال عن ماهية احلجية؟

السنة الرشيفة امتداد للقرآن الكريم وتطبيق عميل ملؤداه، وليس اتباع السنة إال اتباعا 
للقرآن الكريم، حيث أمر اهلل باألخذ بام أمر به الرسول فقال سبحانهزتں ڻ ڻ ڻ 

))( النص املؤسس القرآن والسنة باعتبارمها وحيا يؤسسان للترشيع والتكليف، وأما النص املؤكد فاإلمجاع 
األصويل الستناده عىل النص.   
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وال   ، احلــرش[   [ رت  ۓ  ے  ے  ھ  ھ    ھھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ 
ختتلف السنة النبوية عن احلجية، وقد أمجع عىل ذلك علامء اإلسالم، وعقد أهل احلديث 
يف كتبهم أبوابا تدل ترامجها عىل ذلك، حيــث ترجم اخلطيب البغدادي يف الكفاية: باب 
ما جاء يف التســوية بني حكم كتاب اهلل وحكم سنة رسول اهلل من وجوب العمل ولزوم 
التكليف))(. وقال الزركيش :" اعلم أن القرآن واحلديث أبدا متعاضدان عىل استيفاء احلق 
وإخراجه من مدارج احلكمة))(.  وبرهان العصمة للنبي عن الذنوب صغريها وكبريها يف 
التبليغ البد أن يكون يف اجلملة حجة بالبداهة)3(،والكالم حول العصمة موكول يف علوم 

الكالم، واملقدار املتفق عليه بني املسلمني يقع حول عصمة النبي يف شؤون التبليغ.

تعني حجية السنة النبوية: التسليم بأهنا دليل صحيح عىل حكم اهلل، فإذا وصل إلينا 
حكم من السنة النبوية وجب التســليم به واالمتثال له. وهذا املعنى أمر مسلم به وجممع 
عليه بني علامء املسلمني ومجهور املسلمني بحكم الفطرة السوية والتلقي السليم للترشيع 

وتوجيهات الوحي.  
والقرآن ركن أســايسٌّ يف منظومة املعرفة الدينية، فهل يدلنا القرآن عىل حجية السنة 

أم ال؟

التأسيس القرآين حلجية السنة:

ثمة نصوٌص قرآنيٌة تؤسس حلجية السنة، وهي متنوعة وكثرية منها:

آيات اإليامن باهلل ورسوله ومعناه التصديق واإلذعان برسالته، قال تعاىل:زت ې ې 

))( الكفاية يف علم الرواية ص)349(.
))( الربهان يف علوم القرآن ، ))/8))(. 

)3( حجية السنة يف الفكر اإلسالمي ، حيدر حب اهلل ص)57(.
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ې ې   ى   ىائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ رت  ]التغابن[، وقوله تعاىل:زت چ چ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڈ ژ رت ] النساء:36)[، وقوله: زت ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉېرت]األعراف[ وقوله: زت ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺٺرت]النور:)6[، 

زت ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭرت]احلجــرات:5)[، وقولــه: زت 
ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ     گ   گ  گ  گ  ک 
زت ې ې ې ې   ى   ىائ ائ ەئ  ] احلديــد[، وقولــه:  ں ں ڻ      ڻ رت 
ەئ وئ  وئ رت]التغابن[ ، وقولــه:زت ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭڭ رت ] الفتــح[ ، وقولــه :زت ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇڇرت]النساء[، وقوله:زتک ک گ 
ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   گ  گ  گ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھھرت]التوبــة[. والنصيحــة له دعمه 

والتصديــق به وطاعته يف أمره وهنيه))(. ومفاد اآليــات أنه ال بد من اإليامن بكل ما جاء 
عني  به النبــي وبكل ما قاله، وإال ال يكون التصديق تامًا وال اإليامن به كاماًل. وادعاء املدَّ
أن تصديق النبي ينرصف إىل الرســالة بأمر القرآن مما ال يدل عىل حجية السنة جيعل النبي 
كساعي بريد لتوصيل الرسالة دون تدخل منه يف يشء، وهذا يتناىف ومنطق البالغ املبني، 

كام خيالف نص اآليات الدالة يف كليتها عىل حجية السنة.     

آيات تبني أن  السنة مفرسة للكتاب: قال تعاىل:زت ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ 

))( التقرير والتحبري يف علم األصول،) )/97)(. 
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ رت ] النحل[ ، وقوله :زت جئ حئ مئ ىئ يئ 
جب حب خب مب ىبيب جت حت خت مت ىت رت ] النحل[.   

واآليتــان تدالن عىل أن وظيفة النبي رشح القرآن وبيانه وإيضاحه، وهذا ما ال يكون 
إال بالســنة، فال جمال إال جلعل ســنته حجة كي يتحقق البيان والتبيــني))(. وليس وظيفة 
ل إليه، لتبني للناس ما نــزل إليهم، وعنوان ما نزل إليهم  النبي بيان القــرآن بل بيان ما ُنزِّ
ال ينحــرص بالقرآن، فوظيفته رشح وبيان ما َنَزل من الوحي))(، وال دليل خيصص ما نزل 
إليه بالقرآن، خصوصا وقد أثبتنا فيام ســبق أن السنة وحي وأن الوحي ال خيتص بالقرآن، 
وقد كانت العرب تفهم بسليقة اللغة معاين اآليات ومفردات األلفاظ، وكان النبي مرجعا 
للمســلمني عندما تتعقد عليهم فهم آية فيرشح ويبني، ال أن يرسد عليهم نصوص القرآن 
ويبــني عنه بتالوته هلم، ثم يقف حمدود احلركة بغريه إال ما كان من طبيعته البرشية. وبيانه 
وتبيينه للقرآن ال يعني إسقاط شخصية املفرس املعارص اليوم أو الالحق عىل النبي، بحيث 
يلزمه كتابة تفسري كامل للقرآن)3(. وال يعني تبيني القرآن تناول نصه بالتحليل والتفكيك، 

ح الصالة بيان للقرآن حيث أمر القرآن بالصالة وفرس لنا النبي الصالة القرآنية. فرَشْ

آيــات تبني وظيفة النبي ومدحه: قال تعــاىل:زت ڱ ڱ   ڱ ںںرت]القلم[، 
ڄ  ڦ  زت  وقولــه:  ]النمــل[،  رت   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  وقولــه:زت 
ڤ  ڤ    ڤ  ٹ  :زت  وقولــه   ، يــس[   [ رت   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڤڦرت]الشــورى[ ، وقولــه: زت جئ حئ مئ   ىئ يئجبرت ]املؤمنون[  
وقوله:زت ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ رت]يوسف:08)[   وقوله: 

))( حجية الســنة، عبدالغنــي عبداخلالــق، ص95)-96)، واملوافقات للشــاطبي،) 74،300/3). 
  .)396/4

))( حجية السنة يف الفكر اإلسالمي، ص)68(. 
)3( املرجع السابق ص) 69-68(.
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زتڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀرت]اجلاثية[  
ومنطوق اآليات التوكل عىل اهلل واهلداية إىل الرصاط املســتقيم والدعوة إليه، واحلكم بني 
الناس بام أنزل اهلل، وعدم اتباع أهواء الكافرين وإبالغ ما أنزل اهلل إليه والدعوة إليه وتقوى 

اهلل، فالنبي معيار اهلداية والرشاد ))( وهذا ما جيعل لسنته وطريقته حجية وإلزاًما.    

آيات تدل عىل أن الســنة وحي: قال تعــاىل: زت ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ 
ٿ ٿ رت ] النجم[، وقوله: زت ڤ    ڤ ڤ ڦ          ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ    چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ     ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ   ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ     گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ رت ]احلاقة[ . فام ينطق 
بــه وحي وال يقدر أن يأيت بأقاويل من عنده .وإن استشــكل البعــض داللتها عىل وحي 
السنة مستمســكا بســياق اآلية يف خماطبة املرشكني الذين يكذبون النبي يف دعواه بقرينة، 
صاحبكم، وضل، وهــي تتضمن ما كان حاصال يف املرحلة املكية وليســت أفعال النبي 
وحجيتها، بل صدقية النبوة والقــرآن))( ، وُيرد عليهم أن اآلية معززة ملجموع اآليات يف 
داللة ترشيع السنة وحجيتها، فاآليات املتواترة معنويا هي التي حتدد وتعضد حجية السنة.

كام أن آية )ولو تقول علينا( مسوقة لبيان قاعدة عامة يف هنج النبي يقيض بمعاقبة النبي 
عنــد اعتدائه عىل التقول عىل اهلل، وهذا ال يكون إال مع  العمد ال مع اخلطأ واالجتهاد)3(، 
وهــذا ما يثبت حجية الســنة بمعونــة دليل العصمــة يف التبليغ، بقاعــدة تضافر األدلة 

وتعاضدها. 

آيات تعليم الكتاب واحلكمة: قال تعاىل:زت ڄ ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ 
 ، رت]البقــرة[  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ 

))( احجية السنة ص))7(.
))( الكتاب والقرآن، حممد شحرور ص)545(. 

)3( حجية السنة يف الفكر االسالمي ص)76(.
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واآلية جاءت عىل لسان إبراهيم وإســامعيل حال رفع القواعد من البيت. وقوله:زت ۇ 
ۅ     ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
زت ڤ ڦ ڦ ڦ  ،وقولــه:  ] البقــرة[  ۉ ۉ ې ې ې ې ى رت 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ ڍ ڍ رت ] البقرة[ ،وقوله: زت ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ    
عمــران:64)[،  ۈئرت]آل  ۆئ     ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

وقوله: زت ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی 
جئ حئ مئ ىئ رت  ]النساء[ وقوله:زت گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ 
ڳ ڱڱ ڱ  ڱ ں       ں ڻ ڻ رت  ]األحزاب[، وقوله: زت ٺ ٺ ٺ ٺ 
]اجلمعــة:)[  رت   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ 

أســس عىل هذه اآليات الشافعي حجية الســنة بكوهنا من تنزيل اهلل تعاىل كام أنزل عليه 
الكتاب، وتفسري الشافعي هذا أقدم بحث نظري أصويل إسالمي، معتربا أن السنة مغايرة 
للكتــاب من حيث الذكر، وليس من حيث االحتجــاج والترشيع، مما يدل عىل أهنا وحي 
من تنزيل اهلل تعاىل، وقد ورد يف بعض املراجع   تفســري احلكمة بالسنة، قاله قبل الشافعي 
قتادة )ت7))هـ())(. وقد اعرتض القوم عىل الشافعي تفسريه احلكمة بالسنة معتربين أن 
ســياَق اآلياِت والبناَء  اللغوي للمفردة ال يساعده عىل ذلك املحمل، وهو إشكال علمي 
منهجي يف حتميــل اللفظة ما ال حتتمل من املعنى املرتتب عليــه ترشيع وتكليف، وتقرير 
ــافعي بنى قاعدته االستشــهادية عىل جمموعة  إلزامية الســنة  وتقرير حجيتها، ولكن الشَّ
عوامــل، كعامل املعنى اللغوي للفظة احلكمة، ثم جممــوع اآليات الدالة عىل لزوم طاعة 
النبــي واتباع أمره، فرتب من هذه العوامل خالصة مفادها  أن احلكمة هي الســنة، ولقد 

))( اجلواهر احلسان للثعالبي، )/6))، وتفسري غريب القرآن للنيسابوري، )/404.، ويف تفسري الصايف 
ألحد علامء الشــيعة تفسري احلكمة بالســنة. ويف الصايف  للكايش  ذكر الطويس أن احلكمة هي السنة.

   .)397/( (
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جهل املعرتضون عىل الشــافعي أن معنى احلكمة لغويا ليس السنة، واللغة آبية عن ذلك، 
مل خيف عن الشــافعي وهو اإلمام يف اللغة ويف قوانينها وأساليبها ومعانيها؛ إذ الشافعي مل 
يستند عىل التحليل اللغوي للكلمة، وإنام استند إىل الثنائية التي وصفها مما يكشف عن أمر 
آخر يقدمه لنا النبي غري القرآن وليس إال الســنة، ال أن احلكمة لغة تعني الســنة. ومعاين 
احلكمة لغة هي: االتقان ووضع اليشء يف موضعه والفهم والعلم واملنع وما شــابه ذلك، 
وهذا يعني أن النبي يعلم املسلمني ذلك ويرشدهم إليه. قال الفراهيدي: احلكمة مرجعها 
إىل العدل والعلم واحللم، وكل يشء منعته من الفســاد فقــد حكمته وأحكمته))(. وقال 
الرازي: احلكمة اإلصابة يف القول والعمل))(. وبموجب التفســري اللغوي ُيعلم أن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص ُيعلم األمة االتقان يف عملها واإلصابة يف القول والعمل، واالمتناع عام جيب االمتناع 
عنه وأن ال يكونوا ســفهاء كام يمنحهم العلم والفهم واحللم، فالنبي يدرب املسلمني عىل 
أن يغدوا حكامء يف أفعاهلم فهو إرشــاد وتنبيه إىل حماســن األفعــال واتقاهنا، وهذا املعنى 

يالزم حجية السنة.

ولقد حكى بعض الباحثني)3( أن احلكمة هي: العلم بأحكام اهلل التي ال ُيدرك علمها 
إال ببيان الرسولملسو هيلع هللا ىلص واملعرفة هبا، وما دل عليه من نظائره ما حكاه الطربي من كون احلكمة 
مأخوذة من احلكم الذي بمعنى الفصل بني احلق والباطل، وإذا كان ذلك كذلك، فتأويل 
اآلية ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم كتابك الذي تنزله عليهم 

اإلتقان فضائلك وأحكامك التي تعلمه إياها)4(.        

آياُت األمِر بطاعِة الرســوِل: قال تعــاىل: زت ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ 

))( العني للفراهيدي،) 67-66/3(.
))( التفسري الكبري للفخر الرازي، )67-66/4(.

)3( آليــات التفكري النقدي عند جورج طرابييش ، من إســالم القرآن إىل إســالم احلديث أنموذجا، آمنة 
عطوط، رسالة دكتوراه تقدمت هبا إىل جامعة حممد ملني دباغني، عام 6)0)-7)0)م، ص)84)(. 

)4(جامع البيان عن تأويل القرآن، الطربي ، )6/ 390-)39(.
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ رت   ]آل عمــران[ ، وقولــه: زت ی ی ی ی 
مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ  وقولــه:زت  عمــران[،  ]آل  رت   حئ  جئ 
ىئ يئ جب     حب خب رت ] النساء:59[ ، وقوله:زت ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ رت ] املائدة[،وقوله:زت ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ            ٿ ٹ رت ]األنفــال[، وقولــه: زت ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ رت ]األنفــال[، وقوله:زت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
األنفال[،وقولــه:زتٱ   [ رت  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀڀ  پپ  پ  پ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ،وقولــه:زت  ]النــور[  رت   ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڱ ڱ ڱ ڱ رت  ]النــور[، وقولــه:زت ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڍ   ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  ]حممد[،وقولــه:زت  رت   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڍڌرت]املجادلــة[، وقوله: زت ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ 
چ چ چ چ رت  ]التغابن[ وهذه آيات تقوم عىل لزوم طاعة الرســول بصورة 
مطلقــة دون قيد، وإن اعرتض البعض أن الطاعة يف اآلية تعني طاعته فيام أمر اهلل يف كتابه 
ال طاعته املســتقلة، لكنه اعرتاض غري سديد؛ كونه ينايف إطالقية اإللزام يف اآليات دون 
تفريق وختصيص، ولو كان هناك قيد للزم بيانه أو ُوجد شــاهد عليه وهو أمر مفقود))(.
ومن خيص األمر بطاعة الرســول بعرص الرســالة حيث الرسول مشتق من الرسالة وهو 
ال يكون إال يف حــال حياته لكن احلديث منصب عىل مبدأ حجية الســنة، ويكفي ثبوته 
ولــو بعرص الرســالة؛ كوهنا ثابتة وليس غــري ذلك، وهذا ال يعني تارخيية الســنة، فهذا 
بحث آخر))(. فآيات  الطاعة دالة عىل لزوم األخذ من النبي ســنته املطلقة، ثم السياقات 
وضوابط اآلخذ هي التي حتدد درجة األخذ من حيث اإللزامية وعددها حســب مراتب 

األحكام التكليفية التي نص عليها األصوليون. 

))( حجية السنة يف الفكر اإلسالمي، ص)89(.
))( املرجع السابق ص)96(.
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آيات األســوة واالتبــاع : قــال تعــاىل :  زت ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڄرت]آل عمران:)3[ ، وقوله: زت ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ رت ]األعراف:57)[، 
]األنعــام[،  رت  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ     ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  وقولــه:زت 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  وقولــه:زتۇ 
ۉ ۉ ې رت ] األعــراف[ ، وقولــه: زت وئ ۇئ      ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ   ېئ       ىئ ىئ ىئ ی  ی ی ی        جئ رت ] األحــزاب[ فهــذه 
اآليات جعلت النبي أســوة وقــدوة ُيقتدى به ومثاال حيتذى، فيكــون قوله وفعله حجة 
عىل العباد، يف لزوم الســري عليها، وآية القدوة ذكرها األصوليون عند احلديث عن أفعاِل 
النبي))( وهذه اآليات ال يوجد فيها أي تقييد حيدد دائرة األسوة،  مما يعني إطالقية التأيس 

املفيد لثبوت موجبــة كلية، كام يقول أهل املنطق، وقولــه: }  ېئ   ېئ       ىئ ىئ ىئ 
ی{ فيه هتديد ووعيد يصلحان قرينة عىل إرادة اإللزام بالتأيس وهو ما ذكره أبو الوليد 
الباجــي))(. وجميء توصيفه بالقوة بنحو مطلق لفظيا دون بيان املتعلق ويف ســياق قضية 
جمددة قد يعطي إحياًء  بأن اآلية مســوقة مسوق بيان أمر عام، مع تطبيقه يف مورد خاص، 
وهو ســياق اجلهاد واملصابرة فيه. فحجية السنة متعززة بأدلة ومتعاضدة عىل مدى آيات 
القرآن الكريم بتنوع صياغاهتا الطلبية. فاملشاغبون عىل حجية السنة تعلقوا ببعض اآليات 
أو بعض املقامات والســياقات هلذه اآليات يف حدودها اجلزئيــة غفلوا عن درك الدليل 

الكيل هلذه احلجية التي انبسطت يف أغلب سور القرآن الكريم.

آية االئتامر واالنتهاء: قال تعاىل:زت ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہہ 
ہ ھھ ھ   ھ ے ے ۓ رت  ]احلرش[. فاآلية رصحية يف األمر بأخذ ما آتانا إياه 

))( انظر: اللمع أليب إسحاق الشريازي، ص)44)(. 
))( إحكام الفصول،) )/7)3(.
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الرســول وترك ما هنانا عنه، وهذا هو متام معنى حجية الســنة))(. قال القرايف هي مرجع 
مجاهري الفقهاء وااملعتزلة ))(.  ورغم أن اآلية جاءت يف سياق الغنائم وقسمتها، فهي تقرر 
قاعدة عامة، وإن انطبقت عىل مورد خاص، وهو ما يعني االلتزام بأمر النبي وإذا ما شمَل 

العطاء، فهو يشمل أمر النبي فيه ال نفَس العطاء.

آيات أن القرآن نور  وبيان وتبيان وحمكم: أمر ال ينفي دور غري القرآن، وال تدل عىل 
عدم وجود مرجع آخر غري الكتاب لشــؤون الدين، كام أن وصف الكتاب بالتفصيل ال 
ينــايف عدَم احتوائها متام التفاصيل، بل يمكنه أن جيامَع بقاء يشء آخر ملصدٍر ثاٍن)3(. وآية 
زت ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ رت  ]األنعام[ معرتضة لبيان سعة علم اهلل تعاىل وعظيم قدرته، 
وبحسب ســياقها يكون الكتاب هو اللوح املحفوظ؛ ألهنا تتحدث عن أمور تكوينية يف 
اخللق والبعث، وكلمة الكتاب جــاءت يف القرآن عىل معاٍن عدة منها التوراة واإلنجيل، 

ومنها اللوح املحفوظ، زت ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئىئ 
يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ       جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

جت        حت خت رت  ]األنعام[ ،فالكتاُب كنايٌة عن اللوح احلاوي للعلم اإلهلي الرباين)4(. 
وفهــم الكتاب أنه القرآن غري دقيق، ويأباه الســياق العام لآليــة وربطها بام قبلها، 
وبغريها من اآليات التــي ذكرناها، والكلمة يف اللغة العربية يكــون هلا أكثر من معنى، 
ويتحدد املعنى املراد منها من خالل ســياق الكالم الذي وردت فيه، وكلمة "الكتاب" كام 

جتئ بمعنى اللوح املحفوظ وبمعنى القــرآن كام يف قوله تعاىل:زت ٿٿ ٿ ٿ 

))( حجية السنة يف الفكر اإلسالمي ص)0))(.
))(رشح تنقيح األصول يف اختصار املحصول ، ص) 7))(.

)3( املرجع نفسه ، ص )35)(.
)4( أصول الفقه حممد مصطفى شلبي ، ص))))(.
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ٹ رت ] إبراهيــم[ ، وبمعنى الفرض، واحلكم، والقــدر ))(. فبمعنى القدر قوله تعاىل: 
زتگ گ  گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ      ڱڱ رت ] آل عمران:45)[ ، أي ال يموت 

أحد إال بقدر اهلل، وكقوله تعاىل: زت خت مت ىت   يت جث مث ىث يث حج مج جح محجخ حخ    
مخ جس حس خس مس رت  ]فاطــر[))(، وبمعنى الفرض كقوله تعاىل: زت ڻ ڻ  ۀ   ۀ ہ 
ہ ہ          ہ ھ رت  ]النساء[ قال ابن عباس أي مفروضا )3(. وعىل اعتبار 
صحــة كالمهم  أن الكتاب القرآن عموما، فإن هــذا العموم غري التام خمصص بقول اهلل 

تعــاىل:زت جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىبيب جت حت خت 
مت ىت رت ] النحــل[، فالقرآن ميلء باآليات التي فــوض اهلل نبّيه- صىل اهلل عليه 
وســلم- يف رشح أحكامها، كام أن  كثريا من األمور اجلزئيــة يف حياة املجتمع حتتاُج إىل 
حكٍم، وليس يف القرآن إال قواعده الكليــة العامة. وعىل هذا فال بأَس أن يكون الكتاُب 
يف اآلية الكريمة هو القرآن الكريــم )4(. فالقرآُن جامع دون تفريط كل القواعد الكربى 
للرشيعة التي تنظم للناس شــئون دينهم ودنياهم، والســنة النبوية هــي املبينة جلزئياهتا 
وتفاصيلها وهي املنرية للناس طريق احلياة، وتنسجم هذه اآلية مع اآليات األخرى التي 
تؤكد بالنص أمهية الســنة جتاه ما يف الكتاب من القواعد التي حتتاج إىل ختصيص أو تقييد 

أو توضيح أو تبيني.

   وتفصيــل وبيان القــرآن كل يشء من أحكاِم هذا الديــن كقواعد كلية جمملة، أما 
تفاصيل تلك القواعد وما أشــكل منها؛ فالبيان فيها راجع إىل الســنة النبوية)5(، فقاعدة 
وجوب اتباع الرسول والتحاكم إىل سنته املطهرة من القواعد الكلية املجملة هلذا الدين. 

))( القاموس املحيط )/0))، وخمتار الصحاح ص ))56(.
))( تفسري القرآن العظيم ))/0)4(.

)3( تفسري القرآن العظيم البن كثري ))/550(.
)4( البحر املحيط يف أصول الفقه للزركيش) )/)44(.

)5(  انظر: البحر املحيط للزركيش) )/)44(.
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يقول اإلمام الشــاطبي: "تعريف القرآن باألحــكام الرشعية أكثره كيل ال جزئي، وحيث 
جــاء جزئيا فمأخذه عىل الكلية، إما باالعتبار أو بمعنى األصل،  إال ما خصه الدليل مثل 
خصائص النبي، ويدل عىل هذا املعنى بعد االستقراء املعترب أنه حمتاج إىل كثري من البيان، 
فإن الســنة عىل كثرهتا وكثرة مســائلها إنام هي بيان للكتاب، كام سيأيت رشحه إن شاء اهلل 
تعاىل))(. والتبيني" غري "التبليغ" ومها وظيفتان موضوعهام واحد هو "القرآن العظيم" عرب 
عنــه يف آية "التبليغ" هبــذا اللفظ: }ما أنزل إليك{ وعرب عنــه يف آية التبيني بلفظ خمتلف: 
}ما نــزل إليهم{ وبينهام فروق هلا داللتها، الفرتاِق الوظيفتــني "فالتبليُغ" تأدية "ما ُأنزل" 
)النص( كام "أنزل"، و "التبيني" إيضاح، وتفســري، وكشــف ملراد اهلل من خطابه لعباده، 
و"التبليغ" مســئولية "املبلغ" وهو املؤمتن عليها، وهــذا رس التعبري: }وأنزلنا إليك{ حيث 
ى الفعَل "أنزل" بـ "إىل" إىل ضمري النبي املخاطب... و "التبيني": مهمة، فرضتها حاجة  عدَّ
ى الفعَل "نزل" بـ )إىل(  النــاس لفهم ما خوطبوا به، ولصحة تطبيقه، و}نــزل إليهم{ عدَّ
مضاًفــا إىل الضمري "هم" أْي الناس، وعدى الفعل "لتبــني" للناس بـ "الالم"؛ ألن حاجة 
الناس لـ"التبيني" هي العلة واحلكمة من وراء هذه الوظيفة))(. و"البياُن اسٌم جامٌع ملعاٍن 
جمتمعة األصول متشــعبة الفروع: فجامع ما أبان اهلل عز وجل خللقه يف كتابه، مما تعبدهم 

به)3(.

وقد اعتصم املنكرون للســنة برواية حديثية؛ كوهنا تؤيد مســعاهم يف ظاهر فهمهم 
رغم سعيهم لنسف السنة إال أن احلاجة امللجئة هلم جتعلهم يقتحمون ما ينكرون، حديث" 
تركــت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بــه كتاب اهلل" )4(، وعن ابن عباس قال: ملا 
حرض رســول اهللملسو هيلع هللا ىلص وىف البيت رجال فيهم عمر بن اخلطــاب؛ فقال النبي: "هلم أكتب 

))( املوافقات للشاطبي) 74/3) - 76)، 300، )30، 330 - 338( بترصف يسري.
))( السنة بيانا للقرآن للدكتور إبراهيم حممد اخلويل ص)4، 5، 13، 69-47(.

)3( الرسالة للشافعي ص) ))،0)(.
)4( اجزء من حديث طويل أخرجه مســلم )برشح النووي( كتاب احلج، 4/)43، )43 رقم 8))) من 

حديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه.
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لكم كتابا ال تضلون بعده". فقال عمر: إن رســول اهللملسو هيلع هللا ىلص  قد غلب عليه الوجع وعندكم 
القرآن. حســبنا كتاب اهلل ))(، والفهم املنسجم مع تســاوق القرآن والسنة واتساقهام يف 
املصدريــة واحلجية، جيعل االقتصار عىل الوصية بكتــاب اهلل؛ كونه أعظم وأهم؛ كام أن 
، وبطريق االســتنباط، فــإذا اتبَع الناس ما يف الكتاب  تبيان كل يشء يكوُن بطريِق النَّصِّ

عملوا بكل ما أمرهم النبيملسو هيلع هللا ىلص بــه، لقوله تعاىل:زت ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  
ہ ہرت]احلرش:7[))(، والعمــل بالقرآن الكريم يقتيض العمل بالســنة املطهرة، كام 

رصح ابــن حجر )3(، كام أن زعمهم أن كامل الديــن يف قوله تعاىل:زت چ چ چ چ 
ڇرت  ]املائدة[ يعني القرآن فقط دون السنة، فهو توظيٌف لآليِة عىل غري السياق الكيل 
العام للقرآِن واخلاص اجلزئي يف اآلية، فالقرآُن منسجٌم يف مدلوالته، الكيل واجلزئي يفرس 
بعضه بعضا وال خيتلف وال يتناقض، فالكامل هنا كامل معظم الدين بالقرآن والسنة، وليس 
القرآن فقط؛ إذ إهنا مل تكن آخر ما نزل من القرآن، كام تومهوا، فاإلسالُم قرآن وسنة، وال 
يكتمل بأحدمها دوَن اآلخر. ولو كان االكتفاء واردا يف القرآن ملا ســأل الصحابة وأكثروا 
من ســؤال النبي عن كثري من أمور اإلســالم، وإنَّ تساؤالت الصحابة هذه دليل عىل أن 
البيان موكول إليهملسو هيلع هللا ىلص ولذلك جــاء األمر بطاعته والتحذير مــن خمالفته)4(. والصحابة 

والتابعون رووا القرآن، فلامذا يقبل قوهلم فيه ومل يقبلوها يف السنة!.

معنــى كل يشء يف قوله تعــاىل:زت ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

))( أخرجه مسلم )برشح النووى( كتاب الوصية، باب ترك الوصية ملن ليس له شئ00/6) رقم638)
))( فتح البارى) 5/5)4، 6)4 ( رقم 740) حديث عبد اهلل بن أبى أوىف ريض اهلل عنه.

)3( السنة ودورها ىف الفقه اجلديد ص) 46)(.
)4( حجية الســنة ورد الشــبهات التي أثريت حوهلا، اجلامعــة الدولية بأمريكا الالتينيــة، طبعة خاصة، 
ص)7) بترصف، الســنة اإلســالمية بني إثبات الفامهني ورفض اجلاهلني, د. رءوف شــلبي, مطبعة 
الســعادة، القاهــرة، ط)، 398)هـ/ 978)م، ص3) بترصف، الســنة النبويــة يف كتابات أعداء 
اإلسالم، مناقشــاهتا والرد عليها, عامد السيد الرشبيني، دار اليقني، مرص، ط)، 3)4)هـ/ )00)م، 
))/ 96)، 97)( بترصف، املدخل إىل الســنة النبوية, د. عبد املهــدي عبد القادر عبد اهلادي، مكتبة 

اإليامن، القاهرة، ط)، 7)4)هـ/ 007)م، ص)38 بترصف.
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ڃ ڃ ڃ ڃ رت  ]النحــل[، كل يشء يف عموم قضايــا اهلداية والوحي، 
ال يلزم منه العموم التــام، وإنام إرادة الكثري من األمور أو أكثرها، وهذا يفســُح املجاَل 
للسنة النبوية، فهو استيعاٌب نسبٌي ال مطلق. وتبيان القرآن لكل أمور الدين تبيان رصيح، 
وتبيان باإلحالة إىل النبي ليبني حّلها وحكمها، وقد ركز الشافعي عىل ألوان البياِن القرآين، 
واعترب البيان الرابع من البيان ســنة الرسول، وبيان السنة ملا يف الكتاب وتفسريه، فيكون 
هذا توفيقا بني اشــتامل القرآن عىل متام الدين وبني حجية الســنة، والتوفيق بني نظريتي 
التبيان القرآين، وحجية الســنة هي: أن اختصاَص البيان القرآين بمجاِل اهلدايِة واإلرشاِد 
ألمور الدين ومصالح الدنيا. وأن البياَن القــرآين قائٌم عىل البيان العام ال اخلاص. وعدم 

التنايف بني بيانية القرآن وبيانية غريه.

داللة كل يف البيان القرآين:

اســتخدام القرآن لكلمة )كل يشء( له دالالت،  فبعضها وارد عىل نحو الشــمول 
احلقيقي، كعلم اهلل بكل يشء))(، وبعضها ال يفيُد الشــموَل كقوله تعاىل:زت ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ رت ] األنعام[ ، يعني أغدَق اهللُ عليهم كلَّ 
يشٍء، واليشء هو املوجود فهل أغدق عليهــم بالنبوة وبالتقنية والتكنولوجيا املعارصة؟ 
بالطبــع ال؛ مما يعني أن اإلغداق الكيل هنا للمبالغة، وهو أســلوب عريب وقرآين بليغ يف 

تقرير القضايا واملســائل، وما يؤكد هذا قوله تعاىل يف نفس الســورة زت ک ک ک 
ک گ گ گ   گ ڳ ڳ ڳ رت  ]األنعام[  والتوراة ليست شاملة 

لتامم ما شــمله القرآن، فهو محل عىل املبالغة والكثــرة. وقوله تعاىل: زت ٺ ٺ ٿ 

))( مثل البقرة آية:9)، )3)، )8)، النساء آية: 76)، املائدة آية: 97، األنعام آية: )0)، األنفال آية:75، 
التوبــة آية:5))، التوبة آية: 35، 64، العنكبوت آية:)6، الشــورى آيــة: )6، احلجرات آية: 6)، 

احلديد آية:3، املجادلة آية:7، التغابن آية:)).
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ٿ ٿ ٿ ٹ رت ]األعراف:45)[، ومل تكن األلــواُح حاوية لتامم الدين مطلقا 
بــل حاوية ملا حيتاجون إليه وتكــون الكلية تعبريا عن الكثرة البالغــة. وقوله:زت ٱ   ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ      پ ڀ ڀ رت  ]الكهــف[،مل يعط ذو القرنني أســباب كل يشء 

مطلقا بكل تطور العلــوم وتقدمها. وقوله:زت ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ     ڃ چ چ           چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ رت  ]النمــل[، وهل أوتوا من 
كل يشء يف عامل الوجود؟، وقوله:زت ٻ پ پ پ رت ] النمل[، هل أوتيت مثل ما 

أويت سليامن؟، وقوله: زت ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے        ۓ ۓ ڭ  
ڭرت  ]القصص: 57 [، فهل ُجبيت إليها ثمرات العامل أم أن املراد ثمرات منطقة ما؟، فهو 
تعبري للمبالغة. وقوله:زت گ ڳ        ڳ ڳ    ڳ رت  ]النحل: 69 [، فهل النحل يأكل من كل 

الثمرات وهل يقع عىل إطالقه؟

فاالســتخدام القرآين للتعميم يراد األكثرية، واملبالغــة واألعم األغلب أي املوجبة 
الكلية األكثرية يف لغة العرب. 

وقد تعلق جورج طرابييش بنفي الســنة، من خالل مقوالت لعلامء، ُفهمت عىل غري 
حمملها، كقول مكحول: القرآن أحوج إىل الســنة من السنة إىل القرآن. وقول حيي بن أيب 
كثري: الســنة قاضية عىل الكتاب. وفرس أمحد بن حنبل هذا القول بأنه يعني : السنة تفرس 
ف الكتاب وتبينه))(.  ولكن معناها يف أمهية الســنة للكتاب من حيث تبيينه  الكتاب وتعرِّ
وتفســريه، وحماولة جرج طرابييش التعلق بكلمة قاضية التي تعني اإللغاء والنفي يبطله 
قرائن احلال واملقــال التي توضح املقصود، وهؤالء األفــذاذ مل يكن حاهلم وال منطقهم 
جتاوُز الســنِة أو إلغائها.كام أن هذه األقوال ال أثر هلــا يف عملية االجتهاد من حيث إبقاء 
السنة ونفي الكتاب، بل السنة والكتاب كالكلمة الواحدة كام يقول العلامء، ومرتبة السنة 
من الكتاب عند من يقول الكتاب ثم الســنة يف التقدم ، تعني تقدم الوجود أي القرآن يف 

))( الكفاية يف علم الرواية، اخلطيب ، ص) 30(.
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نفســه حيث إنه كالم اهلل مبارشة مقدم عىل قول النبي من حيث إنه كالم برشي، فالقرآن 
مقدم عىل الســنة هبذا املعنى؛  وليس هلذا التقدم أي أثر يف عملية االجتهاد، أو تقدم رتبة، 
أي أن الباحث يرجع إىل القرآن فيأخذ منه ثم يتبعه بالســنة، فهو تقدم ترشيفي اعتباري 
ال أثــر له وال مردود يف املســتويات املعرفية االجتهادية كآليــة. أو تقدم ترجيح للكتاب 
عىل الســنة كام هو مراد الشــافعي، وهو ما يعني تالزم الكتاب والســنة مع تقدمه عليها 
باالعتبار))( والقرآن مقطوع والســنة مظنونة، وقطع القرآن يف اجلملة والتفصيل، وقطع 

السنة يف اجلملة ال التفصيل، كام أن التبيني متأخر عن البيان؛ كونه مبينا له))( 

فهو تعبري للمبالغة. وقوله:زت گ ڳ        ڳ ڳ    ڳ رت  ]النحل: 69 [، فهل النحل يأكل 
من كل الثمرات وهل يقع عىل إطالقه؟

تأسيس السنة حلجيتها:  

وإذا ثبَت يف القرآِن حجية السنة النبوية، فإن السنة ذاهتا أثبتت حجيتها، فنستعرض 
بعضا منها، وإذا احتج املنكرون بقاعدة منطقية مفادها أن إثبات السنة بالسنة دور ال ينفع 
يف االســتدالل، بمعنى أنه إثبات لليشء بنفسه، فحجية السنة تثبت بالسنة  دوران لليشِء 
حول نفسه، وهذا ناقض يف قوانني االستدالل.  نقول هلم مشاكلًة ملنهجكم الذي درجتم 
عليه أن تنكروا األحاديث مجلة، وتعرتفوا بام يؤيد مســلككم اإلنكاري حســب فهمكم 
وزعمكم، فقد ورد عن العرباض بن ســارية، قال: »قام فينا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم، 
فوعظنا موعظــة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل: يا رســول اهلل، 
وعظتنا موعظة مودع، فاعهد إلينا بعهد، فقال: عليكم بتقوى اهلل، والسمع والطاعة، وإن 
عبدا حبشيا، وسرتون من بعدي اختالفا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين 

))( املوافقات، )4/)39(. 
))( املدخل لدراسة السنة النبوية ، د. يوسف القرضاوي ص)69(.
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املهديني، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم واألمــور املحدثات، فإن كل بدعة ضاللة«))( 
قال أبو حاتم يف قولهملسو هيلع هللا ىلص »فعليكم بســنتي« عنَد ذكره االختالف الذي يكوُن يف أمته بيان 
واضح أن من واظب عىل السنن، وقال هبا، ومل يعرج عىل غريها من اآلراء" هو "من الفرقة 
الناجية يف القيامة، جعلنا اهلل منهم بمنه))(. وقولهملسو هيلع هللا ىلص : »فعليكم بسنتي وسنة الراشدين«، 
أي: الزموا ســنتي واعملوا هبا واحرصوا عليها، ثم أكد ذلك، فقال: "فتمسكوا هبذا" أي: 
ال حتيدوا عنها، وال ينبغي أن يرصفكم عنها صارف. وقد حذر النبيملسو هيلع هللا ىلصمن خمالفة ســنته 
للثالثة الذيــن جاءوا إليه وأرادوا اعتزال الزواج ودوام الصالة والصيام فقال النبيملسو هيلع هللا ىلص:"  
أما واهلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصيل وأرقد، وأتزوج النساء، 
فمن رغب عن ســنتي فليس مني")3(، وفعل »رغب« حيدد معناه حرف اجلر الذي بعده، 
"فرغــب عن كذا" معنــاه أعرض عنه، وقولــهملسو هيلع هللا ىلص »فليس مني«؛ أي ليــس عىل طريقتي 
ومنهجي وملتي، فالســنة حجة ملزمة، وال بد من نبــِذ كالِم أهِل البدِع الذيَن يدعوَن إىل 
بدعة االكتفاء بالقرآِن وترك الســنة، وهو حيذر من هذا، فإن سنته البيان الصادق للقرآن. 
فالســنّة التي أطلق عليها النبّي- عليه الصالة والســالم- اسم "اهلدي "، فقال: "وأحسن 
اهلدي هدي حممد" ، كام عرّب عنها الصحابة باهلدي سريا عىل هنج الرسول القويم، فقالوا: 

"وخري اهلدي هدي حمّمدملسو هيلع هللا ىلص".

أما الدليل املؤكد، فهو االتفاُق عىَل حجية الســنة عند املسلمني،  وحجية السنة متفق 
عليها عند املســلمني. قال الشوكاين: "اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم أن السنة 
املطهرة مستقلة بترشيع األحكام، وأهنا كالقرآن يف حتليل احلالل، وحتريم احلرام"، ثم قال: 

))( صحيــح: أخرجه ابن ماجه يف ســننه، املقدمة، ))/ 5)(، رقــم ))4(، وصححه األلباين يف صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجه برقم ))4(.

))( صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، ابن حبان، حتقيق: شــعيب األرنؤوط، مؤسســة الرســالة، بريوت، ط2، 1414هـ/ 
1993م، )1/ 168(.

)3( صحيح البخاري )برشح فتح الباري(، كتاب: النكاح، باب: الرتغيب يف النكاح، )9/ 5(، رقم )5063(.
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"واحلاصل أن ثبوت حجية الســنة املطهرة واســتقالهلا بترشيع األحكام رضورة دينية ال 
خيالف يف ذلك إال من ال حظ له يف دين اإلســالم" ))(. ولقد أوردوا إشكاالت عىل دليل 
اإلمجاع من حيث إمكانية الوقوع والتحقق؛ ولكنه دليل مؤكد ال مؤســس، ولذلك يسهم 
يف التقوية، وهو يستند للنصوص القرآنية واحلديثية فال ضري إشكاالهتم وطعنهم فيه، فهو 

لبنة يف بنية متكاملة األركان والقواعد.   

أمــا أدلة املعقول عىل حجية الســنة، فهو تعذر العمل بالقرآن وحده، وهو أســاس 
عقالين إضايف ملبدأ حجية الســنة، وهو يعني تعطل األحكام واضمحالل نظام التكاليف 
وعبثية إرســال الرســل، وإنزال الكتب، ففــي تفاصيل أحكام الصــالة والزكاة واحلج 
والطهارة وكيفية الطالق واحلدود والدعاوى القضائية وغريها. وما ُذكر يف القرآن من أن 
التكاليف بالصالِة والصوم لألم السابقة ال يعني تشابه التطابق بني الصالتني يف الديانتني 
واحتادها، وال يوجــد دليل يثبُت وحدة الصالتني ما يعني أن الصالَة اإلســالمية مل تكن 
هبيئتهــا وصورهتا موجودة يف العــرص اإلبراهيمي، ثم إن التشــابه يف القرآن واحتامله يف 
التفســري للوجوه العديدة، فال بد من الســنة النبوية كمرجعية معرفية أخرى لبناء املعرفة 

الدينية))(.

ومما يدل عىل حجية السنة ســرية الصحابة والتابعني والفقهاء، فقد انعقَدْت سريهتم 
عىل حجية الســنة واألخذ بام قال النبيملسو هيلع هللا ىلص  والتعبد بام يقوله، كل هذا شــاهد رصيح عىل 
حجية الســنة، وهذا ما كان حارضا يف الوســط الديني اإلسالمي، ومل يكن وليد العصور 
الالحقــة، بل حضوره يف القرن اهلجري األول، وتكذيب هذه الوثائق التأرخيية واحلديثية 

التي تشهد هبذا األمر مسألة تتخطى املعايري العلمية. 

وطرح الشــافعي ملسألة حجية الســنة، وإقامة األدلة عليها ال يعني غياهبا يف الوعي 

))( رشاد الفحول ص) 33(.
))( حجية السنة النبوية يف الفكر اإلسالمي ص) 170، 175(.
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اإلسالمي لدى اجليل الذي سبقه، كام ردد املســترشقون، ومن بعدهم جورج طرابييش، 
ودار نقاش بينهم يف حجية املنقول ال يف حجية أصل الســنة.  ومنع تدوين احلديث نفسه 
يف القرن األول شــاهد  عىل أن هناك تيــارا  كان يتجه إىل التدوين، وهو مؤرش عىل اعتبار 
ن، وعليه فمرحلة الوجود يشء  السنة يف الوعي اإلســالمي األول مرجعا يستحق أن ُيدوَّ
ومرحلــة بناء نظرية ملا هو موجود يشء آخر، وهو ما فعله الشــافعي يف بناء النظرية ال يف 

بناء الوجود))(.

وقد حاول املعارضون حلجية السنة صياغة أدلة ، والتقاط  نصوص عىل غري معانيها 
لإلطاحة بحجية السنة ومصدريتها حسب ظنهم ومقتىض زعمهم وهذه األدلة هي:

االعتامُد عىل كفايِة القرآِن بناء عىَل النصوِص القرآنيِة التي استعرضناها،  11  
وهذا مستند قرآين.

االعتامد عىل فكرة التمييز بني الكتاب والسنة يف احلفظ والرعاية اإلهليني،  22
وهذا مستند أيديولوجي.

ااالعتامد عىل عــدم تدوين احلديث يف العرص اإلســالمي األول، وهو  33
مؤرش عىل عدم مرجعية السنة يف الوعي اإلسالمي، وهذا مستند تارخيي 

حتلييل.

س حجية القرآن احلرصية،  االعتامد عىل نصوص من السنة نفســها  ُيكرِّ 44
وهذا مستند حديثي.

وقد تم فيام ســبق من هذا البحث تأصيل حجية الســنة ومصدريتها والرد عىل هذه 
املستندات التي ختندق هبا املنكرون واملعارضون لذلك.      

))( حجية السنة يف الفكر االسالمي ص )222(.
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خرب اآلحاد مسامر يف نعش منكري مصدرية السنة وحجيتها:

        طاملا ثبَت يقينًا أن الســنَة وْحٌي يف مصدريتها وترشيع يف حجيتها، فإنَّ  مســألَة 
قبــول خرب الواحد متفرع عن هذا اإللزام يف القبول من حيــث الكل والتقرير العام ، أما 
احلديث بعينــه وجزئه، فهو خاضع ملعايري التحديث يف القبــول والرد، وقد أنكر جورج 
طرابيــيش حجية حديث اآلحاد، حماوال تدعيم مســلكه اإلنكاري لألصِل من اجلزِء، مَع 
، بخالف بطالن الكل يستلزم  أن القاعدَة املنطقية أنَّ بطالَن  اجلزِء ال يستلزُم بطالَن الكلَّ
بطالن اجلزء، فرد حديث آحاد من بعــض العلامء بمعايري النقد احلديثي ومنهج املحدثني 
ال يعني رد حجية الســنة ومصدريتها؛ لذلك لن نناقش كثريا مسألة أخبار اآلحاد؛ كوهنا 
مســألة جزئية وفرعيــة نثرها جورج طرابييش يف كتابه من إســالم القــرآن، وغريها من 
الفرعيــات يف حماولة منه لتدعيم حراكه اهلادم ألصول اإلســالم ؛ كون اجتاه البحث نحو 
التأصيل ال التفصيل، وفعله مع خرب اآلحاد أشــبه بسلخ الشاة بعد ذبحها. وهو تابٌع ملن 
سبقه من املسترشقني واملســتغربني، وقد أسهمت جهود كثرية من العلامء والباحثني))( يف 
تتبع تفصيالت هذه الشــبه، وتعقبها بالردود املنطقيــة والرشعية بام ال يدع جماال للجمود 

))( عىل سبيل املثال ال احلرص انظر: السنة النبوية يف كتابات أعداء اإلسالم "مناقشاهتا والرد عليها", د. عامد 
الســيد الرشبيني، دار اليقني، مرص، ط)، 3)4)هـ/ )00)م. السنة بني األصول والتاريخ، محادي 
ذويب، املركز الثقايف العريب، ط)، 005)م. حجية الســنة ورد الشبهات التي أثريت حوهلا، اجلامعة 
الدولية بأمريكا الالتينية، برنامج البكالوريوس، طبعة خاصة. الشبهات الثالثون املثارة إلنكار السنة 
النبوية، د. عبد العظيم املطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط)، 0)4)هـ/ 999)م. السنة النبوية حجية 
وتدوينا, حممد صالح الغريس، مؤسســة الريان، بــريوت، ط), ))4)هـ/ )00)م. مصادر الترشيع 
ومنهج االستدالل والتلقي, محدي عبد اهلل، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث، مرص، ط)، 006)م. التبيان 
فيام جد من أمر اجلان, أبو عمر فــوزي بن عبد العزيز، دار الدعوة، مرص، ط)، 6)4)هـ/ 005)م. 
السنة بني كيد األعداء وجهل األدعياء, محدي عبد العظيم الصعيدي،مكتبة أوالد الشيخ، مرص، ط)، 
007)م. دفــاع عن احلديث النبوي, د. أمحد عمر هاشــم، مكتبة وهبة، القاهــرة، ط)، ))4)هـ/ 

000)م.
أما خرب اآلحاد: هو ما مل جتتمع فيه رشوط املتواتر، فيشــمل ما رواه واحد يف طبقة أو يف مجيع الطبقات وما 

رواه اثنان وما رواه ثالثة فصاعدا، ما مل يصل إىل عدد التواتر.
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عليها واجلحود للحق،  ملن كان له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد؛ لكن هؤالء املنكرين 
والطاعنــني ال وزن عندهم للحــق واحلقيقة إصغاًء وقبوالً ، وإنــام حادهيم الطرق عىل 
منوال اإلنكار والتشكيك ظلام وُعُلّوا، وجحودا وحقدًا، فليسوا باحثني عن احلقيقة وال 
عن الصواب ال بالربهــان وال بالبيان. وجماراًة ملنهجهم كان بســط البحث العلمي من 
القرآين:زتڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇرت]سبأ[،  املنهج  منطلق 
وحاَشــا ملسلم فضاًل عن عامل باحلق وباحث فيه أن يســاوي بني احلق والباطل، حق اهلل 
والوحي، وباطل اإلنكار والزيف، ولكن منطق احلجاج وسبل احلوار واإلقناع اقتضت 
هذا السلوك، كام هو منهج القرآن.  وإنكار خرب اآلحاد جاء من مدخل الظن يف إفادته ال 
اليقني متذرعني باآلية:زتٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤرت  ]النجم[، 
وقول الرســولملسو هيلع هللا ىلص : »إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث«، وتوقف الصحابة كأيب 
بكر وعمر يف قبول أخبار اآلحاد، وطبيعة اإلنســان الواحد الذي ينســى و خيطئ، وأن 
االستيثاق يف شئون الدنيا للحقوق اقتضت رجلني فأكثر، فكيف هنبط بنصاب االستيثاق 
يف شئون الدين عن الدنيا؟! وكلها حماوالت رمي من غري رامي. والظن الذي اعتربوه حمط 
إنكار، إنام هو ظن الشك والوهم والرتدد، وترك احلق الثابت قطعا، واتباع الظن الذي ال 
دليَل عليه، وظن السوء، ال الظن الراجح الذي يفيد العلم عند املحدثني والفقهاء. فالظنُّ 
يف اصطالحات العلــوم املختلفة يرد بمعان كثرية، وليس كلــه مذموما بل منه  املذموم 
ومنه املحمــود. واآلحاد من األخباِر هي ما يرويه عــدد دون التواتر كالثالثة أو االثنني 
يف الطبقــة الواحدة، ونادر جــدا ما ينفرد به راو واحد يف طبقــة واحدة؛ ويف هذه احلالة 
ال بــد أن تتلقاه األمة بالقبوِل حتى جيري العمل بــه، وال تتلقاه األمة بالقبول إال إذا كان 
عليه أدلة من القرآن والسنة تؤيده كحديث: "األعامل بالنيات" الذي هو يف أعىل درجات 
الصحة، وتؤيد معناه عرشات اآليات واألحاديث األخرى، إضافة إىل الرشوط الصارمة 
التي وضعهــا العلامء يف قبول خرب اآلحاد، وقياس الرواية عىل الشــهادة ال يصح؛ ألهنا 
رشع عام تكفل اهلل بحفظه، ومل يتكفل ســبحانه وتعاىل بحفظ الدماء واألموال؛ فاخلوف 
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من الكذب يف الشهادة أشــد، كام أن توثيق الرواة وتعديلهم عمل قام عليه أفذاذ النقاد، 
أما الشهود فال يتوفر يف تعديلهم مثل ذلك أبدا،  وتوقف النبيملسو هيلع هللا ىلص والصحابة- ريض اهلل 
عنهم- من بعده يف قبول خرب الواحد نادر  لزيادة التثبت واالســتيثاق.  وكثريا ما ختتلط 
املفاهيــم واملصطلحات عىل كثري من املتعلمني فضال عــن البعيدين عن الرشع والعلوم 
اإلســالمية فيعتربون أن احلديث قســم واحد، وهو ثالثة أقسام، وخرب اآلحاد قسم من 
أقســامه الثالثة؛ لذلك كانت أخبار اآلحاد هي القســم األكرب يف الســنة النبوية "عىل أن 
كثــريا ممن يتناولون هذا األمر ومنهم منكرو حجية خرب الواحد ال يدركون معنى حديث 
اآلحاد، وحيســبون أنه الذي رواه واحد فقط، وهذا خطأ، فاملــراُد بحديِث اآلحاِد ما مل 
يبلــغ درجَة التواتِر وقد يرويه اثناِن أو ثالثة أو أربعة أو أكثر من الصحابة وأضعافهم من 
اُد معايرَي لقبول احلديث، منها ما هو يف راوي احلديث،  التابعني"))(. وقد وضَع العلامُء النُّقَّ
ومنها ما هو يف متن احلديث، يمكن الرجوع إىل مظاهنا، واستعراضها هنا خيرج عن حدود 
البحــث وغايته، وهبذه املعايري ليس من املعقول عــدم االحتجاج به، فضال عن إنكاره، 
فهي مقاييــس دقيقة جتعل من حديث اآلحاد يفيد العلم الظني الراجح، ويوجب العمل 
به إن مل يعارضه معارض. فيكون اجلزم بــأن كل حديث آحاد حكم العلامء بصحته فهو 
صحيح منســوب إىل النبيملسو هيلع هللا ىلص وهو من الوحي اإلهلي. ومن املعلوم عموم بعثة النبيملسو هيلع هللا ىلص 
إىل الناس كافة، وليس يف إمكانه مشافهة اجلميع، وال أن يبعث إىل كل جهة عددا يبلغون 
حد التواتر، فلم يبق إال االكتفاء باآلحاد، ولو مل جيب عىل األمة العلم بأخبارهم مل حيصل 
التبليغ، ومل يكن لبعثهم فائدة"))(. ومن املســتحيل أن يسري الرسولملسو هيلع هللا ىلص يف كل أحيانه مع 
جمموعة من الصحابة ال يقل عددهم عن التواتر املعروف، وال يرتكونه يف حله وترحاله، 
ويف نومه ويقظته، وذلك لينقلوا لنا ســنتهملسو هيلع هللا ىلص حتى تكون كلها متواترة ال آحادا، ولذلك 

))( جريمة الردة وعقوبة املرتد يف ضوء القرآن والسنة، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط)، 
5)4)هـ/ 005)م، ص)63(.

))( أخبار اآلحــاد يف احلديث النبوي، عبد اهلل اجلربين، دار عامل الفوائــد، مكة املكرمة، ط)، 6)4)هـ، 
ص))4)(.
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كان الصحابة يتناوبون املجيء إىل رسول اهللملسو هيلع هللا ىلصعىل أن خيرب الشاهد الغائب، وربام يسمع 
احلديث من النبيملسو هيلع هللا ىلصمجع من أصحابه، ولكن ال يبلغه إال واحد منهم؛ إذ مل تأت مناســبة 
ألحدهم أن يذكره إال هلذا الفرد بعينه. ولو اشــرتَط التواتر الختلف املسلمون فيام جيب 
عليهــم من أحكام بحيث من ســمع منهملسو هيلع هللا ىلص حكام لزمه، أما من مل يســمعه فإنه ال يلزمه 
إذا كان آحادا ))(، وأزواجه تــروي كل واحدة منهن ما حصل يف حجرهتا، أنردها كوهنا 

آحادًا؟ فخرب اآلحاد ثابت بالقرآن والسنة وإمجاع األمة والعقل السليم.

وأمور الروايــات وطرق احلديث الواحــد قد ضبطت بضوابــط وقواعد علمية، 
فُعرفت طــرق كل حديث، وفتش رجال اإلســناد كل طريق واحــدا واحدا، وُعرفت 
أحواهلم الظاهرة، وميزت الروايات الصحيحة من الســقيمة من احلســنة، فلم يبق جمال 
للتخوف من خرب ما أنه ال ُيعمل به ؛ لكون املخرب قد ظهر صدقه))(.والنبي قد بعث أمراء 
احلــرب والدعوة والعامل عىل نواحي، عرفنا أســامءهم واملواضع التي فرقهم عليها، ومل 

يعرتض عليهم أحد أهنم آحاد )3(.

ومن شــواهد قبول خــرب الواحد من القرآن والســنة قوله عــز وجلزت ې ى          
ېئ    ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی رت  ]التوبــة[ ، والطائفــة من اليشء 
جــزء منه، فهي تطلق عىل الرجل الواحد فام فوقــه)4( خترج لتتعلم العلم وتعلمه قومها، 

وهــي مصدقة فيام تقول، ويف هذا دليل عىل قبول خرب الواحد. وقوله عز وجل: زت ڱ 
ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ رت ] يس[ ، ثم إن العقل 

))(  أخبــار اآلحاد يف احلديث النبوي، عبد اهلل اجلربين، دار عــامل الفوائد، مكة املكرمة، ط)، 6)4)هـ، 
ص))4)(.

))(  قضايا حديثية, أرشف خليفة عبد املنعم، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث، القاهرة، ص))) بترصف.
)3(  الرســالة، الشــافعي، حتقيــق: أمحد شــاكر، املكتبــة العلميــة، بــريوت، د. ت، ص5)4: 8)4، 

ص:5)4:))4 .
)4(  لسان العرب, ابن منظور، مادة: طوف.
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واملنطق الســليمني املجردين من اهلوى والزيغ ليقبالن خرب اآلحاد الذي ورد عن رسول 
اهلل دون اشرتاط حد التواتر فيه.  وتوقف النبي والصحابة يف قبول خرب الواحد كان زيادة 
يف التثبت والتحوط، ومل يكن ردا حلجيته، كتوقفهملسو هيلع هللا ىلص يف خرب ذي اليدين" ))( وهو صحايب 
عدٌل مزكًى ومريٌض عنه من اهلل، لغرض زيــادة يف التذكري ال رًدا خلرب الواحد وحجيته. 
وعىل هذا ســار الصحابة  يتثبتون ويستوثقون يف قبول ما يروى عنهملسو هيلع هللا ىلصحفاًظا منهم عىل 
حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خشــيَة ترسب الدس إليه من قبِل اجلهالِء وأصحاِب األهواء))(. 
كتوقف أيب بكر الصديق يف قبول خرب املغرية بن شــعبة يف مرياث اجلدة،")3( تثبًتا وحتوطا 
ال طعنــا، ومل يكن ذلك منه مطردا، بل كان نادرا)4( وقد َقبِل خرب عائشــة وحدها يف أن 

النبيملسو هيلع هللا ىلص مات يوم اإلثنني...«)5(.

 وأخريا فإننا ال نستطيع إال أن نرتاب يف أمر هؤالء الناس الذين قرروا إطالق أنفسهم 
من ربقة القرآن الكريم وأحكامه، قبل أن يقرروا إطالقها من مقتضيات السنة وأحكامها، 
ولكن شقَّ عليهم أن يواجهوا الناس بخروجهم عىل القرآن الكريم وتعليامته، فأضافوا إىل 
القرآِن الكريم ما ال مضموَن له إال ما هتواه أنفسهم ويتفق مع رغائبهم وأغراضهم، وكان 
غرضهم الوحيد من ذلك هو أن يبعدوا الســنة عن طريقهم ويقطعوا ما بينها وبنَي القرآن 

الكريم من عالقة التفسري والتكامل والبيان.

إن االقتصار عىل القرآن يف الترشيع عنــد املؤمنني به حقيقة أو تظاهرا  وتذرعا  رأي 

))(  صحيــح البخاري )برشح فتح البــاري(، كتاب: أخبار اآلحاد، باب: ما جــاء يف إجازة خرب الواحد 
الصدوق، )3)/ 45)(، رقم )50)7(.

))(عدالة الصحابةـ  ريض اهلل عنهمـ  يف ضوء القرآن الكريم والســنة النبوية ودفع الشبهات, د. عامد السيد 
الرشبيني، مكتبة اإليامن، القاهرة، 7)4)هـ/ 006)م، ص7)

)3( أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب: الفرائض، ص30)، رقم )3)7(.
)4( الســنة النبوية يف كتابات أعداء اإلسالم, د. عامد الســيد الرشبيني، دار اليقني، مرص، ط)، 3)4)هـ/ 

)00)م، ))/ )3( بترصف.
)5( أثواب بيض سحولية: أي منسوبة إىل قرية سحول باليمن، والسحل: هو الثوب األبيض النقي، »فتح 

الباري البن حجر«  ) َباُب َما َجاَء يِف إَِجاَزِة َخرَبِ اْلَواِحِد(  )3)/ 35)(.
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قــوم ال خالَق هلم، خارجني عــن الطريقة املثىل يف التعبد وااللتــزام، والطاعة والتدين، 
وخارجني عن الســنة املطهرة، وسرية السلف الصالح ومن سار عىل النهج السوي طوال 
القــرون حتى اليوم،  فأّداهم ذلك إىل تأويل القــرآن عىل غري ما أنزل اهلل، وحتريف الدين 

وحتكيم العقل يف الغيب والشهادة فضلوا وأضلوا ))(.

خالصة مقاصد طرابييش من استظهار إسالم القرآن واستنكار إسالم احلديث.

من املمكن أن نســتخلص مما ســبق أن الفكر النقدي عند طرابييش من اإلشارة إىل 
برشية النص النبوي ورضورة ختليصه مما حلق به من تقديس وتعال عرب الزمن ويكون ذلك 
بدجمه يف حركة التاريخ وااللتفات صوب نقد متونه دون إمهال نقد األسانيد. وقصد طرح 
الالمعقول األسطوري من املتون يف ســبيل تسييد العقل واخلروج من الفوات احلضاري 
والتارخيي والذي ما زال يعانيه العقل العريب اإلســالمي، لكن هذا املنهج الذي ينادي به 
طرابييش ال ينجو من مجلة تســاؤالت يطرح بعضها أحد الباحثني قائاًل:" كيف يمكننا أن 
نوفق بني الطبيعة البرشية املتأثرة بكل حيثيات النسبية وبني الطبيعة اإلطالقية التي حيملها 
املعتقد الديني؟ بل كيف يمكننا أن نفهم حركة املضامني االعتقادية والغيبية والباطنية عرب 
نظام تتالحق ظواهــره العيانية التارخيية؟ أم أننا مضطرون ليلِّ عنق النص الديني وتطويع 
املضمون واملعنى بام يتناســب مع حركة املنهج؟ حتى لو اضطرنا هذا األمر إىل نزع العمق 

اإلهلي والطابع  االنبثاقي للنص وحتويلنا إىل أيديولوجيني منهاجيني"))(.

وال خيفــى ما يف بعض األحاديث النبوية من أبعاد غيبية قد تقف مبادئ العقل أمامها 
عاجزة، فهل ُتردُّ وُتطرح بجامعها ملجرد عدم تعاطي العقل إياها؟ واحلقيقة أن ما شــكك 

))( املوافقات لإلمام الشاطبي )4/)40، )43 ( بترصف.
))( التأويل و اهلرمينوطيقا  دراسات يف يف آليات القراءة والتفسري ، شفيق جرادي وآخرون، ص 57).
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فيه طرابييش من األحاديث وأدرجها حتت مسمى الغرائبيات الالمعقولة كثري، كحديث:" 
إدبار الشيطان وقت األذان، وحديث الذباب وغمسه فيام وقع فيه، وغريمها مما ال حيى))(.

هكذا ما عاَد للغيبْي االنبثاقي املطلق مــن حضوٍر مع منهٍج ال يتعامُل إال مع العيني 
العقــيل املوجود، ويبدو أن طرابييش يقيم مرشوعه عــىل البحث يف رشعية املادة التارخيية 
التــي ينهل منها إلعادة قراءة جديدة يف الســنة النبوية. وطرابيــيش الذي يعترب أن منهج 
املحدثني واملنهــج النقيل عموما غري مريض، وهو ما يعني الدعــوة إىل عدم الثقة يف هذه 
ن  األخبــار كلها، وال تفضيل بعضها عىل بعض، بل "تعترب رواســب مرحلة بدائية يف تكوُّ
هذه املفاهيم ومؤثراهتا يف الفرتة التي ســبقت االستقرار واالنغالق، وما كان يعتمل  فيها 
مــن آراء ومواقف وتطورات غري متجانســة بالرضورة، وما يف إثباهتــا إذن إال دليل عىل 
القداســة التي أضفيت بمرور الزمن عىل كل ما يتعلق بالنص القرآين ســواء بمحتواه أو 

تفسريه أو تأويله أو أغراضه"))(.

ويعتــرب طرابييش كثرًيا مــن األحاديث مقوالت أضفيت عليها القداســة ودخلت 
املنظومــة احلديثية عرب تطــاول الزمن، فام كان مــن الوعي اإلســالمي حقيقة مطلقة، 
يمكن أن يستحيَل إىل حقائق نســبية بفعل احلفر والتنقيب يف طبقاِت النصوِص، وكيفية 

تشكيالهتا)3(.

إن طرابييش يشــري إىل ما أشار إليه الفكر االسترشاقي من أن األسانيَد مل تظهر إال يف 
فرتٍة متأخــرٍة من القرن الثاين للهجرة، وقد وضعها أصحــاُب املذاهِب الفقهيِة رغبًة يف 

))( آليات التفكري النقدي عند جورج  طرابييش ، من إســالم القرآن إىل إســالم احلديث- أنموذجاـ  آمنة 
عطوط، رسالة دكتوراه مقدمة إىل جامعة حممد ملني دباغني- اجلزائر ، 6)0)-7)0)م ص59) وما 

بعدها.  
))( لبنات يف املنهج وتطبيقه، د. عبداملجيد الرشيف ، دار نجود للنرش ، تونس ط3/ ))0)م ، ص)9))(.

)3( آليات التفكري النقدي عند جورج طرابييش ص)63)(.
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إرجاع آرائهم إىل الصحابة . وقد استشــهد شاخت بقول العمري بأسانيد وردت مرسلة 
أو منقطعة يف موطأ مالك أو يف كتاب الرسالة للشافعي ، ثم وردت يف الكتب املتأخرة عن 
مالك متصلة مســندة، مما يدل يف رأي شاخت عىل أن األقسام العليا من األسانيد) أسامء 

التابعني فالصحابة( خمتلقة، وضعت فيام بعد من ِقبل أصحاب املذاهب))(.

وإطالُق القوِل باختالِق األسانيد املتصلة جمازفة كربى، ال تقل عام يف اهتام املذاهب 
الفقهية بوضع هذه األسانيد املتصلة من جمازفة))(.

حياول طرابييش يف مناقشته بعض األحاديث وتفكيكها، خصوصا ما يسميها بالفرقة 
املركزية ) أهل الســنة( إنام هو تفكيك وإحالة وفق استدعاءات نفسية إىل نص مضاد عند 
الفرقة الشيعية، ويؤيد هذا قوله:" إن التوظيف األيديولوجي خلطبة الوداع مع ما يقتضيه 
من تالعب بنصها مل يقترص عىل فريقي الســنة والشــيعة")3(. وهــو هبذا حياول مضيا يف 

تكسري مركزية النص السني وتفكيك آلياته ومضامينه.

يروم طرابيــيش من خالِل حتليِل بعِض األحاديِث ، كحديــِث:"  ال وصيَة لوارٍث" 
إثبات تارخيية ونســبية الطرح الســني، ببرشيته وعدم تعاليه، لكن ملــاذا تركز القراءات 
املوجهــة لنقد الفكر الديني عادة عىل نصوص معينــة دون غريها؟ أم أن منطق االختيار 
ختضع له النصوص الدينية يف ســبيل إثبات بعض الطروحات؟)4( فمثال إيراد طرابييش 
حلديث:" ال وصيَة لوارٍث" جاء يف ســياق احلديث عن هامش احلرية املالكي يف التعامل 
مع األســانيد هذه األخرية التي من جاء بعده يوصلها بأســانيد. ولتحليل هذه الظاهرة 
جلأ طرابييش إىل آلية من آليات علم النفس ليتوصل إىل أن العقل اإلســالمي الفقهي بعد 

))( بحوث يف تأريخ السنة املرشفة، د. أكرم ضياء العمري، دار بساط ، بريوت ط4/ د-ت، ص)57(.
))( املرجع السابق ، ص)58-57(.

)3( من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث ، ص)8))(.
)4( آليات التفكري النقدي ص)70)(.
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مالك" عقل حيكمه ميل وســوايس قهري إىل إغالق الدوائر وســد كل الثغرات  التي قد 
تتــأذى إىل قدر من عدم االنضباط يف الدوران داخل مدارات املركز"))(، غري أن ما ينبغي 
م يف العقل الفقهي وأخذ حيكُم  اإلشــارة إليه من أن امليل الوســوايس القهري الذي حتكَّ
إغالَق مراســيِل مالك كلام تطــاول الزمن نتيجة يتبدى فيها النظــر االهتامي التحاميل، 
ملقدماٍت خاطئة جاهلة باملضمون واملســار احلديثي وعلومه لدى أهل االختصاص؛ وما 
وصل إلينا من تفســري فعل مالك وغريه من العلامء من أخبار تارخيية، كام قام به العمري 
وفق حتليل سوســيولوجي )اجتامعي( أن طريقة مالك يف استعامل اإلسناد" ليست طابعا 
عاما لعرصه، إذ وردت األسانيد املتصلة يف كتب املسانيد املصنفة يف القرن الثاين اهلجري، 
وبعضها صنف قبل املوطأ، مثل مســند معمر بن راشــد"))(. بمعنى أن بعض أحاديث 
املوطأ مل تنتظر مســند أمحد وســنن ابن ماجة ومصنف ابن عبد الرب ليتم وصلها، إذ هذه 
الكتب نفســها قد اعتمدت املادة األساسية الواردة يف مسند معمر بن راشد)ت)5)هـ( 
ومسند الطياليس)ت04)هـ( بل يمكن أن تكوَن يف األصل موصولة أي منذ القرن الثاين 
للهجرة)3(، وورود األحاديث مرة مرســلة وأخرى متصلــة ال يقطع بوضعها أو بإكامل 
أســانيدها يف فرتة متأخرة، كام ذكر طرابييش عن حديــِث:" ال وصيَة لوارث" فقد يروي 
العامل احلديث الواحدة مرة بإسناد متصل وأخرى بإرسال أو انقطاع لالختصار أو بسبب 

النسيان)4(.

وقــد عمل بعض الباحثني)5( عىل تتبع مرجعيــات طرابييش وجد بعض مرتكزات 
خطابه استعانة بالتأويالت املغايرة قديمة وحديثة.

))( من إسالم القرآن ص)49)(.
))( بحوث يف تاريخ السنة املرشفة ص)57(.

)3( آليات التفكري النقدي ص)70) ( وما بعدها 
)4(بحوث يف تاريخ السنة املرشفة ص)57(.

)5(الباحثة آمنة عطوط ، يف أطروحتها التفكري النقدي عند جورج طرابييش.   
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إن طرابييش إذ جيهد نفســه يف تبياِن صورِة الرسوِل البرِش فليعيَد بلورَة العقل داخل 
الثقافة العربية اإلســالمية من خالل تعامل املســلم مع واقعــه دون العودة إىل نصوص 
الســنة حتديدًا))(. وهذا التأكيد عىل اجلانب البرشي للرسول من لدن طرابييش فيه إرصار 
عىل البعد التارخيي الوضعي لشــخصية الرســول وســنته بعيدا عن الصورة األسطورية 
الالتارخيية التي أحلقها به املســلمون، خصوصا أهل احلديث فيام بعد، فهناك حني تكف 
ألســنة عن أن تكون وحًيا تتفاعل مع الواقع والتاريخ وختضع لرشوطهام؛" ألهنا صارت 
إنســانيًة منُذ أن جتســدت يف اللغِة والتاريخ وتوجهت يف منطوقها أو مدلوهلا إىل البرش يف 
واقع تارخيي حمدد"))(. وهكذا يرص طرابييش عىل رفِض الوجوِد الثابِت واملطلِق يف الســنة 
وحيتفي بالتغري والتبدل ســنة كونية ال يفلت من رشوطها يشء فكأنام يعود إىل الصريورة 

النيتشوية)3(.

طرابييش بانتقاده ألحاديث اآلحاد ينتقد يف احلقيقة سطوة النصوص إىل حد أن إعامل 
النظر والرأي معها رضب  من الزندقة وما يلمح إليه طرابييش يذكره نرص حامد ترصحيا. 
وموقف طرابيــيش حيال أخبار األحاديث ال يعدو أن يكون اســتمرارا ملواقف كثرة من 

مراجعي الرتاث)4(

طرابييش قاَم ليؤســَس  للعلمنة حاًل بعد ما برهن عىل عجز العقل الفقهي وما حيتكم 
إليه من نصوص احلديث عن إشباع احلاجات املتجددة للمجتمع احلديث. حيث مل يكتف 

))(آليات التفكري النقدي ص))8)(.
))( النص الديني من قيد التفسري إىل فضاء االتأويل، يوسف ربابعة، جملة ذوات ، ثقافية شهرية تصدر عن 

مؤسسة مؤمنون بال حدود ، عدد6)0)،))م، ص)78(. 
)3( آليات التفكري النقدي ص)84)(.

)4( أمثال عبداجلواد ياســني يف كتابه الســلطة يف اإلسالم ، العقل الفقهي الســلفي بني النص والتاريخ ، 
ص46)، وكتابه الدين والتدين ص)40، وعبداملجيد الرشيف يف كتابه اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، 

ص)59)(.
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الناقد بالتشكيك يف خرب اآلحاد بل طالت احلديث املتواتر؛ ألن من شأِن املنهجية التارخيية 
التحقق من صحة اخلرب املفصول عن مصدره زمنًا، فهل يبحث طرابييش عن احلقيقِة 

فِْعاًل، أم إنه اتَّكأ َعىَل التاريِخ منهًجا من أجل تشييد مرشوعه الفكري الذي يطمح إىل 
إحالل العلامنية رشعة.  

عىل أن دعوة طرابييش مل تكن إال استمرارا لعديد الدعاوى التي وجدت يف التشكيك 
بالســنة ســبيال للتجديد واالنفكاك من أرس التخلف احلضاري كأمحد خان يف اهلند أحد 

رافيض السنة النبوية))(.

والتبشري الطرابييش بالعلامنية خالصا من تأبيد الترشيع" فحصان العلامنية هو القطيعة 
املعرفية لزمن احلداثة وبدون هذا احلصان لن تســتجر العربة من أعامق تأرخينا"))(، لكنه 
تناسى أن التأريخ الزمني العلامين يستلب اهلل والوحي كام يمكن أن يستلب التأريخ املقدس 

اإلنساُن.

بــدل النظرة الشــمولية للرتاث تقدم قــراءة طرابييش نظرة جتزيئيــة تفاضلية، فكام 
نقد طرابييش اجلابري تقســيمه الرتاث إىل أنظمة متفاضلــة: بيان، برهان، عرفان، ولكن 

التجزيء والتفاضل دليل اشتغاهلام باملضامني ال باآلليات.

وهو بنقده للسنة واســتظهاره بالقرآن يف حالِة مغالطة فاضحة يريد للدين أن يكتفي 
باالشتغال عىل الصعيد الروحاين ال الترشيعي.

يأيت مرشوع طرابييش ضمَن املشاريِع احلداثيِة التي تشاركه اهلّم كأطروحات 
عبداملجيد الرشيف وبسام اجلمل يف اإلسالم السني، ومحادي ذويب يف السنة بني األصول 

))( آليات التفكري النقدي ص)96)(.
))(  بذور للعلامنية يف اإلســالم ، األزمنة احلديثة ، جملة فلسفية تعنى بشــؤون الفكر والثقافة ، عدد6،7،  

املغرب 3)0)م، ص)0)(.
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والتاريخ، وحممد أركون الذي يفرق بني إسالم القرآن وإسالم الفقهاء، كام أن محلته عىل 
الشافعي ال تكاُد ختتلُف  عن نتائج احلملة ذاهتا من نرص حامد أبوزيد، وعيل مربوك يف 

كتابه ما وراء تأسيس األصول ، مسامهة يف نزع أقنعة التقديس، وهو ما ينطبق عىل قراءته 
للمحنة التي تتقاطع مع قراءة فهمي جدعان هلا يف كتابه املحنة بحث يف جدلية الديني 

والسيايس يف اإلسالم.

ودعاوى القطع مع الرتاث تنهض شــاهدا عىل حقيقته الوجودية التي ال تقبل إلغاًء 
وال اختزاالً.     

وأخريا هل يمكــن اعتبار مرشوع طرابييش النقدي هو مواصلة للجدال القديم بني 
النقل والعقل؟ سؤال جييب عليه الباحثون يف قادم األيام.  
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                                         البحث  الثالث

                            عاملية الرسالة املحمدية
                         تعقيب نقدي ملقوالت جورج طرابييش يف كتابه

                                   "من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث"

                                                  الباحث 
                               د. كامل ناجي القطوي





إعادة اإلسالم إىل الصحراء:

مدخل لقراءة كتاب " من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث " 

كانت حلظة جتٍل  تلك التي ســطر فيها جــورج طرابييش مقالته التــي فارق بعدها 
احلياة))(، إذ أوجز فيها مراحل حياته املختلفة، من مسيحي يواظُب عىَل حضوِر الكنيسِة، 
إىل متشــكك، ثم ماركيس وقومي، ثم حداثي أو هنضوي كام حيب أن يســمي نفسه، غري 
أن طريقه للنهضة بدأ واســتمر عرب اســرتاتيجية واضحة وصارمة: "إعادة اإلســالم إىل 
الصحراء العربية" ومواجهة الغرب "بالتغربن"!))(. تلك خالصة املنظور الطرابييش الذي 
كّرس له جهده طيلة حياته، ثم توجه إليه بكليته يف مرشوعه "نقد نقد العقل العريب"، وكان 
أكثر كتبه احتفاء يف األوساط املثقفة كتاب:" من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث"،  الذي 
وصفه الكاتب السوري "هشام صالح": بأنه امتداد لفلسفة األنوار األوروبية التي نزعت 
القداسة عن العامل، وعرت العقائد اليهودية واملسيحية عىل حد سواء.. لقد مثل طرابييش 
أحد أولئك األبطال أمثال سبينوزا ونيتشه ورينان ورهط العقالنية األوروبية التي هدمت 

تغول الكنيسة وأزاحت الدين من احلضور العام)3(.

لقد خلص جورج طرابييش ومجهرة احلداثيني العرب إىل أن ُأس التخلف يف جمتمعاتنا 
العربية كامن يف استمســاكها بالرتاث اإلســالمي، الذي مّثل عائقًا أمام حركة النهوض 
واللحــاق بالغرب، وال أفضل من إعادة ذلك الدين إىل موطنه األصيل لريتَع يف الصحراِء 

حيُث منشؤه!

https:// www.atheer.om/archives/11257  )1(

https:// www.alriyadh.com / 475303 #)((
https:// kanaanonline.org / 2012 / 03 /31 )3(
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لقد انطلق يف بداية كتابه من نقطة جوهرية مفادها  أن االنقالَب اإلسالمي ابتدأ من
حتويل النبي األمي الذي ُأرســَل ملكَة وما حوهلا من قــرى الصحراِء، إىل نبي أممي، فيقول 
يف كتابه: )والواقــع أن هذا التحول من حرب األميــني، أي مرشكي العرب ، إىل حرب 
الكتابيني الروم هو ما يمكن أن يفرس أو – عىل األقل – يســهم يف تفسري ثاين أكرب أزمة ثقة 
عصفت باإلســالم  الفتي بعد صلح احلديبية())(، وقد يدهُش أيُّ مســلٍم من جراءة هذه 
التهمة اجلسيمة التي تنزع عن اإلسالم واحدة من خصائصه الكربى؛ إال أنَّ الدهشَة تتبدد 
حني يميض مع ســطور الكاتب وهو يرمي حجته بجرأة تستدعي العجب، حني يزعم أن 
إسالم القرآن يؤكد أن حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص ورسالته خاصة بالناطقني بالعربية يف جزيرة العرب، وإنام 
جاء االنقالب عىل ذلك من خالل إسالم الفتوحات الذي امتطى صهوة الدعوة املحمدية 
ليمدها يف األرض، ويرشعن هبا توســعه اإلمرباطوري، وهي دعوة حملية خالصة، فيقول 
طرابيــيش: ) والواقع أننا لن نكون إال مغالني إذا مــا حتدثنا يف هذا الصدد عن آي القرآن 
بصيغــة اجلمع. فجميع املؤولني الذين أرادوا حتويل النبي األمي إىل نبي أممي، أي نبي أمم 
األرض كافة، وليس نبي األميني العرب املرسل بلســاهنم منهم وإليهم، ما استطاعوا أن 

يفوزوا يف آي القرآن الستة آالف ونيف مجيعها إال بآية واحدة هي: زت ۀ ہ ہ  
ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ رت ]سبأ["))(.
ثــم ذهَب لتطويِع اللغة لتأويل النص املبني، وتكســرِي عنِق اآلية؛ كي ختدم مراده يف 
حرص النبي بقومه من عرب الصحراء، وإعادة اإلســالم إىل قمقمه هنالك، بحيث تنفتح 

الطريق لغربنة املنطقة العربية حتى هنزم الغرب!

لقــد جعل طرابييش االنقــالب من األمية إىل األممية باكــورة االنقالب احلديثي؛ إذ 

))(  من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث، جورج طرابييش)بريوت: دار الساقي،ط)-0)0)م(ص94.
))( املصدر السابق، ص)95(.

308
ڀ ڀ ڀ ٺ                  



يقول: )والواقع أنه يف كتب احلديث وليس يف القرآن، تم حتويل النبي األمي املرســل إىل 
قومه، إىل نبي مرسل إىل األمم قاطبة())(.

وجتاهل صاحب إسالم القرآن اآليات املبثوثة يف القرآن التي جتعل من عاملية الرسول 
والرســالة بدهية ال ينكرها من حيمل أدنى فكرة عن اإلســالم. ما هيم طرابييش أنه حول 

النبي حممدا ملسو هيلع هللا ىلص إىل ساعي بريد ينتهي دوره بتسليم الرسالة إىل املستقبل العريب فقط!

لقد استشــعر الكاتب أن هذه الفرية ال حظَّ هلا يف احلضور مامل يعززها بتتبع مراحل 
االنقالب احلديثي، الذي أعلن بيانه اإلمام الشــافعي حني قرر حجية الســنة يف رســالته 
الشهرية، إذ اعتربها طرابييش مانيفســتو "بيان" االنقالب احلديثي عىل القرآنيني، غري أن 
طرابييش وهو أبو احلفر األركولوجي بحســب تعبري "مريديه"، مل حيدد لنا معامل القرآنيني 
الذين أبيدوا عن آخرهم، وُأقصوا عن الساحة اإلسالمية، مل يعثر عىل أثر هلم، وال بقايا من 
رفات فكري يشري إليهم، فعىل طول الكتاب وعرضه الذي حشد فيه مئات االستشهادات، 
عجز الكاتب عن بيان شخوص الضحايا الذين أتى عليهم االنقالب احلديثي ومل يبق  هلم 

أثٌر !

ثم أكمل كتابه بتتبع مراحل تطور االنقالب احلديثي، ودور الُفرس يف رفد االنقالب 
احلديثي وانحيازهم لرهط املحدثني، حتــى بلغ ذروته عند ابن حزم الذي قىض عىل آخر 
منفذ للعقل "القياس" واعترب النص هو األول واألخري يف الترشيع، وعند ابن حزم اندثرت 
آخر جيوب املقاومة، ودخل العقل العريب يف ســبات عميق، مل يفق منه إال عىل وقع مدافع 

نابليون وهو يدك األزهر، وعندها تفتحت بعض العقول، وال تزال.

ويبقى الســؤال املاثل: ما اجلديد الذي أضافه طرابييش عىل ما قاله املسترشقون؟ فقد 

))(  املصدر السابق،ص)98(.
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قالوا قبله بأن رســالة حممد خاصة بالعرب، وقالوا: أن العقل اإلســالمي غاب منذ زمن 
بعيد، وأن الفالسفة واجهوا مقاومة شنيعة من فقهاء اإلسالم؟

تبقى اإلضافة التي نلمســها يف الكتاب أنه بقلم عريب يقلل من حساسية النفور ما لو 
كتبه مسترشق غريب، كام أن الكتاب يتميز بحشد ضخم من مقتبسات الرتاث التي استطاع 
طرابييش أن يوظفها برباعة لتمرير الفكــرة املركزية للكتاب القائلة: بأن ال هنضة للعرب 
ما داموا ينظرون يف ذلك الرتاث؛ وقد اســتفاد طرابييش من املوقف اللينيني "من الرتاث،  
القايض بحتمية تشطري الرتاث لتوظيف جزء منه يف مواجهة جزئه اآلخر"))(، وهذه حتسب 
لطرابييش؛ فلقد برع يف إعامل مبضع التشطري حتى أخرج هذا السفر الذي يعده احلداثيون 
العرب أحداألناجيل األربعة  للحداثة العربية؛ فقد كان للكتاب صدى كبري  يف أوســاط 
املثقفني العرب، حيث اســُتقبل بحفاوة بالغة، جعلت مدير أشهر قناة عربية يعترب الكتاب 
واحــدًا من الكتب التي تصنع التحوالت، يف حني ذهبت زمرة تونس احلداثية لتســتقبل 
طرابييش بحفاوة جعلت املفكر اللبناين "رضوان الســيد" يشــمئز من حديث الرجل عن 
الرتاث يف حني تغرق بلده ســوريا يف بحار الدم، ومل ُيســمع له مهس عدا مقالتني يتيمتني 
ُتنبئ عن تردده بني االنحياز للشعب املظلوم املتشبع بمنظومة الرتاث الرجعي، وبني نظام 
السفاح املتنور. وقد الك لسانه تربيرات جعلت اجلمهور العريض من املتابعني يوقن مدى 

اخليبة التي أورثتها مواقف األنتلجنسيا العربية احلداثية من مهوم الناس وتطلعاهتم.

لكــن ما أزعجني كمتابع أن عددًا غري قليل من الشــباب املتديــن قد تأثر بأطروحة 
طرابييش، وغره احلشد اهلائل لالقتباسات من بطون املصادر اإلسالمية، حتى أن أحدهم 

أخذته الدهشة قائاًل: إنه يعرف تراثنا أكثر منا!

وقد تواردت الردود عــىل كتاب طرابييش بل عىل جممل إنتاجــه الفكري، إذ هو يف 

))(مذبحــة الرتاث يف الثقافة العربيــة املعارصة، جورج طرابييش)بريوت: دار الســاقي،ط3-))0)م(
ص)3)(.

310
ڀ ڀ ڀ ٺ                  



جممله إنتاج ضار كام عرب املفكر اللبناين رضوان الســيد، أو بتعبري آخر: إن جورج ومجاعته 
يكتبون للغرب وليس للرشق"))(. وهي عقدة قديمة عند جورج، وكان رصحيًا حني دعانا 

لالغتسال بالغربنة، غري أن ثمة ثالث مهام تنتظر من يريد أن ينقد كتاب طرابييش :

األوىل: حتليــل منطلقــات ودوافع ومآالت مــرشوع طرابييش ووضعــه يف خانته 
الصحيحة ضمن تيار احلداثيني العرب.

الثانيــة: تفكيك منهجية البضــع والبرت اللينينة التي اســتخدمها طرابييش يف قراءته 
للرتاث، مع تتبع إحياءات التفســري الفرويدي الذي أدمنه طرابييش يف تعامله مع الرتاث، 
إذ جيعل الرتاث بمثابة عقٍل باطٍن أو ُعقد حبيسة هي التي تتحكم بترصفات العريب اليوم.

الثالثة: االنطــالق من مركزية القرآن يف دحض حجج الكاتب، لبيان هتافت النظرية 
الطرابيشــية، التي قلده فيها بعض املراجع الدينية ونســج عىل منواله مرشوع "من إسالم 

احلديث إىل إسالم القرآن"!

ويمكن للبحث أن يشتمل عىل ثالثة حماور:

املحور األول: عاملية الرسالة املحمدية:

بحيث يغطي عاملية الرســول والرســالة، وخصائص العاملية واخللــود التي حتملها 
الرسالة املحمدية.

املحور الثاين: السنة النبوية يف مضامر الوحي اإلهلي:

بحث يبني دور النبيملسو هيلع هللا ىلص يف التبليغ والترشيع، وحجية الســنة، وحجية خرب اآلحاد، 
وحدود اخلالف بنَي أهِل السنة وغريهم حول حجية السنة.

))( مقابلة يف قناة العربية بتاريخ 5)/)7/0)0)م.
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املحور الثالث: إقالة العقل: 

ْت إىل إقالة العقل  يتتبع حيثيات االنقالبات احلديثية التــي تكلم عنها طرابييش، وأدَّ
املسلم، انقالب الشافعي، انقالب أمحد بن حنبل وانحياز املتوكل، جهود ابن قتيبة يف دحر 

املقاومة املعتزلية، ابن حزم يغلق آخر منافذ العقل.
ونسأل اهلل أن تكون إضافة نوعية يستفيد منها القارئ، إذ حرصنا عىل كتابة الدراسة 
بلغــة لغري املتخصصني تبتعد عن األســاليب األكاديمية، وتســتفيد من طريقة طرابييش 
الروائية التي تتسلســل فيها األحداث واالقتباســات دونام توغل يف التقسيامت والردود 

األكاديمية املتخصصة إذ ليس هذا الكتاب من مظاهنا... وعىل اهلل قصد السبيل.
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مبتدأ

   احلمــد هلل رب العاملني، والصالة والســالم عىل أرشف األنبياء واملرســلني، نبينا 
حممد، أما بعد:

  تعترب عاملية وخلود الرسالة اإلســالمية واحدة من نقاط النزاع الكربى بني املنظور 
العلامين واملنظور اإلسالمي، ففي حني يذهب الفكر العلامين إىل نزع القداسة عن اإلسالم، 
وإخضاع احلياة للمخترب العلمي وطي البساط من حتت الدين، واعتباره حالة جوانية فردية 
ال عالقة هلا باحلياة، يأبى املنظور اإلســالمي إال أن يرســم معامل اهلداية لإلنسان ليتوجه 
يف احليــاة وفق هداياته املنقذة، ومن هنا جاءت حماوالت امُلنظر العلامين إلزاحة اإلســالم 
من منصة التوجيــه، إما بدعوى تارخيية النص الديني ومقتضاهــا أن ذلك النص انتهت 
صالحيته يف الزمن الغابر، أو دعوى إقليمية الرسالة اإلسالمية وأهنا خاصة بعرب اجلزيرة 

وينبغي أن ال تتعداهم إىل غريهم.

 ومــا كنت أتصور أن جترف األهــواء بأصحاهبا ليذهبوا إىل كتــاب اهلل لنفي حقيقة 
ساطعة كسطوع الشــمس، مثل عاملية الرسالة املحمدية، ليّدعوا بعد ذلك ن حممدا نبي 
أمي أرسل خصيصًا لعرب اجلزيرة العربية، ويستدلون عىل ذلك بالقرآن الكريم!ويعتربون 
أن ثمــة انقالبا حدث بعد ذلك عىل يد املحدثني لتحويل النبي األمي العريب إىل نبي أممي، 
ذلك ما توصل إليه الكاتب جورج طرابييش يف كتابه "من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث" 
الصادر عن دار الســاقي بلبنان يف العــام 0)0)م، ولو كان الكاتــب مغمورًا والكتاب 
هامشــيًا ألعرضنا عنه صفحًا، ولكن الكاتب أحد أعمــدة احلداثيني العرب، والكتاب 
أحــد األناجيل األربعة -كام يقال- جلمهرة احلداثيــني العرب، وقد القى الكتاب حفاوة 
استقبال اســتوجبت عىل كل غيور أن يفند منهجية الكاتب املتهافتة "املتناقضة"، ونتائجه 
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الغرائبية التي ُأتيح هلا بفعل اإلعالم والرتويج أن تنترش بني الشباب وتؤثر فيهم، ويأيت هذا 
البحث ضمن مرشوع نقدي، لإلســهام يف نقد وتفكيك الفكر العلامين الذي يتدثر شعار 
نقد الرتاث، ليوجه سهامه إىل رشيعة اإلســالم ونبي اإلسالم وأعالم اإلسالم وحضارة 

اإلسالم.

وعليه فقد اخرتت أن يكون عنوان البحث: عاملية الرســالة املحمدية " تعقيب نقدي 
عىل مقوالت جورج طرابييش يف انحصار الرســالة اإلسالمية بالعرب يف كتابه من إسالم 

القرآن إىل إسالم احلديث".

وقد حرصت عىل التعقيب النقدي ألهم الدعامات التي حاول الكاتب أن يبني عليها 
نظريته، وهي ثالث دعامات أساسية: دعامة لغوية ودعامة مصطلحية ودعامة جغرافية، 
فاألوىل يرى فيها أن نزول القرآن بلغة العرب فيه داللة كافية عىل انحصارها بالقوم الذين 

نــزل بلغتهم، ثم دعم ذلك بتأويلــه الغريب لقوله تعــاىل:زت ک ک  ک   گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ رت  ]الشــورى:7[ عىل أن حدود الرسالة املحمدية مكة 

وما حوهلا من قرى اجلزيرة فتلك حدود اإلســالم اجلغرافية؛ ثم ســاند نظريته بمصطلح 
"األميني" ليؤكد أن هذه رسالة خاصة باألميني من العرِب وال عالقة لغريهم هبا. ثم أعقَب 

ذلَك بإنكار وجود آيات بينات يف القرآن تؤيد عاملية الرسالة املحمدية.

وقد ســعيت لتفنيد ذلك من خالل آيات القرآن املتظاهرة، ثم عرجت عىل األخطاء 
املنهجية للكاتب، مع تضمني البحث ألهم مقومات عاملية الرسالة املحمدية، التي تتوثب 

األمة اليوم الستئنافها من جديد.

ومن رب رحيم أرجو القبول، واحلمد له أوالً وأخريًا
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                                             الفصل األول

                  ركائز املقوالت الطرابيشية 

                 

P من النبي األمي إىل النبي األممي
P حدود الرسالة املحمدية





من النبي األمي إىل النبي األممي

الثاين  الفصل  القرآن إىل إسالم احلديث"  "من إسالم  يبتدأ جورج طرابييش يف كتابه 
بالتأكيد عىل خمصوصية الرسالة املحمدية، فهي خاصة بعرب اجلزيرة فقط؛ مستدالً 
بمدخل مصطلحي ولغوي وجغرايف، إذ يرى أن تسمية النبي "باألمي" تعني= النبي 
الذي ُأرِسل لألميني فقط، وهم يف زعمه عرب اجلزيرة. وأن اختيار اللغة العربية كلغة 
القرآن  أن  أي  القرآين،  اخلطاب  من  املستهدفة  الفئة  حمدودية  عىل  داللة  فيه  للقرآن؛ 
عىل  مؤكدة  داللة  للوحي  مهبطًا  حوهلا  وما  مكة  اختيار  وأن  فقط.  بالعرب  خاص 

احلدود اجلغرافية للرسالة املحمدية!.

ينتمي  ممن  معناها  )وحّرف  "األُمّية"  مفهوم  عىل  حدث  انقالبا  ثمت  أن  ويزعم 
إىل األمة التي ال كتاب هلا، إىل من ال يعرف القراءة والكتابة( ))(، وكام هي عادته يف 
إلقاء الكالم عىل عواهنه، إذ مل يبني لنا متى َتمَّ هذا االنقالب املصطلحي اخلطري الذي 
هذه  كل  متريره؟  تم  وكيف  االنقالَب،  هندس  الذي  من  وال  األمية،  مفهوم  حّرف 
األسئلة لن نجد هلا جوابًا عند جورج، ألن طريقته يف الكتابة تشبه حرب العصابات، 
لتبقى عالقة يف  امُلسّلامت،  يتجاوزها، وكأهنا من  ثم  الشبهة  ُيلقي  يرضب ثم هيرب، 

ذهِن القارئ، والرتاكم قد يفعل فعله يف التشويش.

القرآن  يف  وردت  كام  األمية،  مفهوم  لتوضيح  عنه،  نيابة  بالدور  سنقوم  ولكنَّا 
اللغة  أئمة  فهمها  وكام  والتابعون،  الصحابة  فهمها  وكام  النبوية،  والسنة  الكريم 
والتفسري والفقه، ثم نبحث عن تاريخ االنقالب املزعوم الذي حاول أن حيّرف مفهوم 

املصطلح.

))( طرابييش، جورج طرابييش. من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث )بريوت: دار الساقي، ط1-2010( ص) 89(. 
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األمي عند أهل اللغة:

أبواب، وهي األصل واملرجع  أربعة  منه  يتفرع  اهلمزة وامليم )أم( أصل واحد، 
واجلامعة والدين، وهذه األربعة متقاربة))(. واألمي هو الباقي عىل أصله وجبّلته كام 
ولدته أمه، ال يكتب وال يقرأ، قاله الزجاج وأبو عبيد وأبو إسحاق وعليه تتابع مدونو 

اللغة العربية كابن فارس وابن منظور والزبيدي وغريهم))(.

األمي يف القرآن:

لو تصفحنا معجمية القرآن الكريم سنجد أن اللفظ جاء يف املواضع التالية:

سورة  يف  متتابعني  موضعني  يف  وردت  وقد  باألمي،  النبي  وصف  11  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  تعاىل:زت  قال  األعراف، 
چ چ چ چ ڇ ڇ رت ] األعراف:57)[، وقال 
تعاىل: زت ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈرت  ]األعراف:58)[ وقد أمجع أهل 
العلم عىل أن النبيملسو هيلع هللا ىلص كان أميًا ال يقرأ وال يكتب قبل البعثة، وأما بعد 
أميته)3(،  عىل  بقي  أنه  العلم  ألهل  األعظم  السواد  ذهب  فقد  البعثة، 
ذلك  بعد  والكتابة  القراءة  علَّمه  اهلل  بأن  قال  ممن  يسري  نفر  وخالفهم 

كالباجي)4(.

))( معجم مقاييس اللغة ))/ ))(.  
))( لســان العرب )))/ 34(، معجــم مقاييس اللغة ))/ 8)(، تاج العــروس ))3/ 37)(، املحكم 
واملحيــط األعظم )0)/ 577(، القاموس املحيــط )ص: 077)(، غريب احلديث البن قتيبة ))/ 
384(، هتذيــب اللغة )5)/ 456(، التكملة والذيل والصلة للصغاين )6/ 87)(، عمدة احلفاظ يف 

تفسري أرشف األلفاظ ))/ )))(. 
)3( أحكام القرآن البن الفرس )3/ ))4(، تفســري ابن كثــري )6/ 86)(، فتح الباري البن حجر )7/ 

 .)504
)4( ترتيب املدارك )8/ 4))(. 
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وال  يقرأ  ال   " من  هو  "األمي"  أن  إىل  املفرسين  من  العظمى  الغالبية  ذهبت  كام 
فِيِه،  امَلَلُك  »َفَجاَءُه  عائشة:  حلديث  لألمية،  اللغوي  املدلول  مع  متاشيًا  وهذا  يكتب" 
بَقاِرٍئ« ))(. وكذلك ما روي عن ابن  أَنا  َفُقلُت: ما  َفقاَل له النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص :  اْقَرْأ،  َفقاَل: 

ڑک  ڑ  ژ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  تعاىل:زت  لقوله  مفرسًا  عباس 
يقرُأ  اهللملسو هيلع هللا ىلص  رسول  يكن  )مل  قاَل:  حيث  ]العنكبوت[.  رت   گ  ک  ک  ک 
وال يكتُب، كان أميًا". وهو قوُل قتادة وجماهد والضحاك وإبراهيم النخعي وسفيان 

بن عيينة والزجاج وأيب عبيدة والطربي والزخمرشي والرازي وغريهم))(.

وذكر بعضهم أن نسبة النبي لألمية ألنه من أمة العرب وهي أمة أمية ال تعرُف 
أن  عمر  بن  اهلل  عبد  بحديث  واستدلوا  آنذاك،  األغلب  األعم  يف  والكتابة  القراءَة 
مذهب  يؤكد  قول  وهو  َنْحُسُب")3(،  وال  َنْكُتُب  ال  يٌَّة،  ُأمِّ ٌة  ُأمَّ إّنا   " قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
اجلمهور يف تفسري األمية بأمية احلرف. وقيل نسبة ألم القرى )4( وهي مكة، وهو بعيد 
إذ النسب لالسم املركب تركيبًا إضافيًا القاعدة فيه النسب إىل صدره ما مل يكن كنية أو 
مل خيش اللبس، واللبس هنا متعني فال يقال: أمي، وقد يقال قروي. )5(وقيل نسبة إىل 
األم بالفتح وهو القصد "أي ألن هذا النبي مقصد للناس وموضع أم يؤمونه بأفعاهلم 

وترشعهم")6(.

))( صحيح البخاري، حديث رقم:) )698(. 
))( تفســري الطربي )3)/ 57)(، السنن الكربى للبيهقي )7/ 67(، تفسري ابن أيب حاتم )9/ )307(، 
تفسري ابن أيب حاتم )5/ )58)(، تفسري الرازي )5)/ 380(، تفسري الزخمرشي )3/ 458(، تفسري 
القرطبي )7/ 98)(، تفســري املاوردي )4/ 87)(، زاد املســري يف علم التفســري )3/ 0)4(، الدر 

املنثور يف التفسري باملأثور )6/ 470(. 
)3( صحيح البخاري، حديث رقم:) 3)9)(. 

)4( تفسري الثعلبي )4/ )9)(. 
)5( رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك )4/ 63)(. .  

)6(تفسري ابن عطية )2/ 462(. 
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وأصح األقوال ما ترجم عن األحاديث النبوية التي فرست األمية بخلو القراءة 
اُل َأْعَوُر بَِعنْيِ  جَّ والكتابة عن الشخص، ومنها حديث أيب بكرة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الدَّ
َواْلَكاتُِب« ))(، وحديث حذيفة: »أنَّ  يُّ  اأْلُمِّ َيْقَرُؤُه  َكافٌِر،  َمْكُتوٌب  َعْينَْيِه  َبنْيَ  اَمِل،  الشِّ
ٍة  ُأمَّ ُأرِسلُت إىل  يا ِجربيُل، إينِّ  املِراِء، فقال:  َلِقَي رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص عنَد ِحجارِة  ِجربيَل 

.)(( » يِخ الذي مل َيقَرْأ ِكتاًبا َقطُّ يِخ والَعجوِز، والُغالِم واجلاريِة، والشَّ يٍَّة: إىل الشَّ ُأمِّ

وقد علق اإلمام الطربي عىل رواية ضعيفة خالفت مفهوم األمية املعروف، فقال: 
"وهذا التأويل تأويل عىل خالف ما يعرف من كالِم العرِب املستفيض بينهم، وذلك 
اللغوي  الذي ال يكتُب")3(. وعندما يشري الطربي وهو  العرب: هو  "األمي" عند  أن 
العريق إىل االستفاضة، فهو ينبهنا إىل تتابع العرب من لدن الصحابة وهم الذين نزل 
القرآن بلساهنم ثم التابعني ومن تبعهم من أئمة اللغة، وجدير بنا أن نشري إىل طرف 

من هذه االستفاضة التي وكزنا هبا الطربي.

فمن جيل الصحابة روينا خرب ابن عباس، ومن جيل التابعني نعثر عىل روايات 
إلبراهيم النخعي واحلسن البرصي وعطاء وقتادة والضحاك يفرسون لفظة األمي بام 
آيات األمية فاحلسن البرصي  استفاض من لغة العرب، حتى يف مواضع بعيدة عن 
يفرس قوله تعاىل:زت ھ ے    ے          ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ رت ] اإلرساء[. قال: 

يقرأ اإلنسان كتابه أميًا كان أو غري أمي )4(.

أعاد  يقرأ  بمن  أمي  أّم  "فإن  يقول:  اللغة-  يف  حجة  وهو  الشافعي-  واإلمام 
برقان  بن  جعفر  كان   " بقوله:  أحدهم  يصف  معني  ابن  املحدث  ونجد  القارئ")5(. 

))(مسند أمحد، حديث رقم:) 7)04)(، وصححه الوادعي، واألرنؤوط. .  
))( مسند أمحد، حديث رقم:) 3447)(، وصححه األرنؤوط. 

)3( تفسري الطربي ))/ 59)(. . 
)4( تفسري القرطبي )0)/ 30)(. 

)5( خمترص املزين )8/ 6))(. 

320
ڀ ڀ ڀ ٺ                  



النبي ملسو هيلع هللا ىلص  اللغوي األديب اجلاحظ يعلق عىل أمية  أميًا ال يقرأ وال يكتب"))(. ومثله 
بتعليمه"))(. ومن  لينفرد اهلل  أمّيا ال يكتب وال حيسب،  نبيه  إنام جعل  "إن اهلل  بقوله: 
بعده يأيت اللغوي األديب ابن قتيبة ليفرس األمي بأنه نسبة العرب لشيوع اجلهل فيها 
ُه نسب إىَِل أمة اْلَعَرب َأي مجاعتها َومل يكن من  ي أِلَنَّ اَم قيل ملن اَل يْكتب ُأمِّ بقوله: " إِنَّ
يْكتب من اْلَعَرب إاِلَّ َقِليل")3(. وتواطؤ أهل العلم عىل استخدام هذه اللفظة أكثر من 

أن نحصيه.

دالئل  من  وكوهنا  البعثة،  قبل  ملسو هيلع هللا ىلص  احلرفية  أميته  عىل  العلامء  اتفاق  ذلك  وقبل 
إعجازه، إذ كيَف تأتى هلذا النبي األمي أن يأيت هبذا الكتاب العظيم وهو عىل أميته، 
االنتحال  هتمة  غبار  من  ذرة  متسسه  أن  النبوة  جناِب  صيانِة  يف  زيادة  أميته  يف  فكان 

والتلقي عن غري اهلل.

وصف القرآن لبعض أهل الكتاب باألمية قال تعاىل:زت ڀ ڀ ڀ  44  
ٺ ٺ ٺ ٺ رت  ]البقرة[. وقد ذهب مجهور املفرسين إىل 
أن السياق جاء يف اليهود، قال الطربي: "ال يعلمون ما يف الكتاب الذي 
أنزله اهلل، وال يدرون ما أودعه اهلل من حدوده وأحكامه وفرائضه، كهيئة 
البهائم")4(، "واملعنى كيف تطمعون أن يؤمنوا لكم، وقد كان فريق منهم 
حمرفني وفريق جهلة؛ وإذا انتفى إيامن أهل العلم، فكيف تطمعون أيضا 

يف إيامن فريق األميني الذين هم أبعد عن معرفة احلق")5(.

وطائفة  الكتاب  يقرأون  الذين  طائفة  طائفتني،  إىل  اليهود  قسمت  اآلية  وهذه 

))( تاريخ ابن معني )4/ 9)4(. 
))( البيان والتبيني )3/ 66)(. . 
)3( غريب احلديث ))/ 384(. 
)4( تفسري الطربي ))/ 59)(. 

)5( التحرير والتنوير ))/ 573( . 
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األميني من اليهود الذين ال يعلمون الكتاب فهم أميون مثل أميي العرب، فاستحقوا 
وصف اهلل هلم باألمية لعجزهم عن فك احلرف. فوصفهم اهلل باألمية، وهي هنا إما 
أن تكون األمية احلرفية، أي ال يستطيعون فك حروف الكتاب، وهذا ما اختاره مجهرة 
املفرسين، ))( أو األمية املعرفية وهي أخطر، فيكون حمل الذم ليست أميتهم احلرفية 
علمه  فيكون  بدليله  عنهم  ويعقله  الثقات  العلامء  عن  العلم  يتلقى  قد  األمي  "فإن 
صحيحا"))(، وهؤالء قد يقرؤون الكتاب ولكن علمهم به ال جياوز نثر حروفه، وهذا 
قول من فرس األماين يف قوله تعاىل: )ال يعلمون الكتاب إال أماين( بأهنا التالوة قال 
الزجاج: " إال قراءة ألن األمي ال يعلم القرآن من املصحف وإنام يعلمه قراءة")3(، أي 
قرأه من حفظه؛ فهم يتلون ذلك الكتاب وال يفقهون منه شيئًا، فوصمهم اهلل باألمية.

وهذه اآليُة دامغة يف بياِن حدوِد الوعاِء اللغوي واالصطالحي ملفهوم األمية، إذ 
األمية يف وضعها اللغوي أمية احلرف "عدم القراءة والكتابة"، ولكنها قد تستخدم جمازًا 
يف معنى أشمل وهو األمية الثقافية والعلمية، وهو خلو صاحبها من الفهم، وإدراك ما 
يقرأ. ويف اآلية ملحظ خطري هيم تناولنا، وهو أن وصَف األميِة ليَس َخاصًا بالعرب، 
َفَقَد القدرة عىل القراءة والكتابة، كاألميني من  إذ األمية صفة قد يوسم هبا أي أحد 
اليهود،)4(وإن كانت يف حق أهل الكتاب معيبة أكثر، ألن فقدهم ملعرفة الكتاب جاء 

من بعد علم، فهو وصف ذم هلم، إذ ُنكسوا لألمية األوىل بعد نعمة الكتاب)5(.

صفتهم  وحلقتهم  هتودوا  العرب  من  بنفر  اآليِة  ختصيَص  بعُضهم  حاوَل  وقد 

))( تفســري ابن أيب حاتم ))/ )5)(، تفســري الطربي ))/ 59)(، تفســري البغوي ))/ 36)(، تفسري 
الزخمرشي ))/ 57)(، تفسري الرازي )3/ 564(، تفسري القرطبي ))/ 5(، البحر املحيط يف التفسري 

))/ 444(، فتح القدير للشوكاين ))/ )))(. 
))( تفسري املنار ))/ 97)(.  

)3( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )3/ 434(  
)4( قاموس القرآن للدامغاين )ص: 46(  

)5( التحرير والتنوير )8)/ 08)(.   
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األمية؛ كوهنم عربًا، فوصفهم اهلل باألمية! وهذا كالٌم يناقض أوله آخره، فلو قلنا إنَّ 
كل من ليَس معه كتاب ساموي فهو أمي، فإنَّ هؤالِء قد دخلوا حتَت مظلِة أهِل الكتاب 
فانتفت عنهم أميتهم. أو أهنم أميون بمفهوم األمية احلرفية، وهنا يسقُط االدعاُء بأن 

األمي ُهو من كان من غري اليهود.

واآلية حاسمة يف أن األمية وصف متنقل، وليس خاصًا بالعرب، وستأيت اآليات 
الالحقة ملزيد بيان.

وصف اهلل للعرب بأهنم أمة أمية، قال تعاىل: زت ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  55  
مجهرُة  ذهَب  وقد  ]اجلمعة[،  رت   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ    ٿ  ٿ 

املفرسيَن إىل أنَّ األميني هنا هم العرب ألهنم أمة أمية ال تقرأ وال تكتب 
يف األعم األغلب))(، فقد ذكر البالذري أن الذين كانوا يعرفون الكتابة 
من قريش أيام بعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال يتجاوزون سبعة عرش رجاًل ))(. والقوُل 
يٌَّة، ال َنْكُتُب وال  ٌة ُأمِّ بأميِة الكتابِة قول مستند إىل حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )إّنا ُأمَّ
ِذيَن  َنْحُسُب(، وقيل ألهنم ليسوا أهل كتاب)3( سابق، َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: الَّ

َلْيَس هَلُْم ِكَتاٌب َواَل َنبِيٌّ ُبِعَث فِيِهْم )4(.

ۆ     ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  :زت  تعاىل  قوله  التفسري  هذا  ويعزز 
ۈرت]آلعمران[ ، إذ توجه املفرسون إىل أهنا يف العرب باعتبارهم أمة أمية، يف حني 
اليهود مرتدين  اعتربهم  إذ  العرب بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص،  آمن من  فيمن  بأهنا  فرسها بعضهم 

))( معاين القرآن للزجاج )5/ 69)(، تفســري املاوردي )6/ 5(، تفسري الزخمرشي )4/ 9)5(، التحرير 
والتنوير )8)/ 08)(.

))( فتوح البلدان )ص: 453(. 
)3( تفسري القرطبي )8)/ )9(. 
)4( تفسري الرازي )30/ 538(. 
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متساوق  وهو  الطربي،  رجحه  ما  هو  األول  والتفسري   .)(( املالية  حقوقهم  سقطت 
مع النص، ومع كشف اهلل لفئة من اليهود تتعامل بعنرصية مع غريها، وهي عنرصية 
الرشيعة،  نطاق محاية  يقعون خارج  " األمميون  التلمود:  إذ جاء يف  مؤصلة يف كتبهم 
وماهلم يتيحه اهلل حالالً لبني يرسائيل"، وفيه: " أبناء األممني "اجلوييم" مجيعًا هبائم" ))(. 
وجاء يف التلمود: " إذا نطح ثور اإلرسائييل ثور الغريب -غري اليهودي- فإنه يعفى، 

أما إذا نطح ثور الغريب ثور اإلرسائييل يعوض عن الرضر كاماًل")3(.

مع  ديني  جدال  يف  واليهود  هم  اشتبكوا  الذين  األميني  العرب  اهلل  مجع  66  
النبي   ملسو هيلع هللا ىلص يف آية واحدة، فقال تعاىل: زت ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻۀ رت ] آل عمران[. واآلية كام فرسها أهل العلم، وكام هو جيل من 
ُأِمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بدعوهتم لإلسالم، فريق أهل  سياقها أن ثمت فريقني 
األميني،  العرب  من  املرشكني  وفريق  والنصارى،  اليهود  من  الكتاب 
كتاب  ُخلو من  وقيل ألهنم  عليهم،  احلرف  أمية  لغلبة  باألمية  ووصفوا 
ساموي)4(، وهو تفسري يضيف للوعاء اللغوي بعدًا جديدًا وال يفرتض 
القطيعة معه، كام حاول البعض، الذين انتزعوا لفظة األمية من مدلوهلا 
اللغوي، وفرسوها بمدلول تلمودي الهويت يصف األميني بأهنم اجلوييم 

أو األغيار أو من ليس من أهل الكتاب.

وجعلوها  اآلية،  هبذه  األمية  ملصطلح  التلمودي  بالتفسري  القائلون  متسك  وقد 

))( تفسري الطربي )6/ ))5(، تفسري البغوي - إحياء الرتاث ))/ 458(، تفسري الزخمرشي ))/ 375(، 
تفسري ابن عطية ))/ 459(، تفسري الرازي )8/ 64)(، البحر املحيط يف التفسري )3/ 0))(، تفسري 

املنار )0)/ 346(. 
))( ايبش، أمحد ايبش. التلمود كتاب اليهود املقدس )دمشق: دار قتيبة، ط)-006)م( ص)395(. 

)3( التلمود، ترمجة: مصطفى عبد املعبود )اجليزة: مكتبة النافذة، ط) -007)م( ص))4(.
)4( تفسري الطربي )6/ )8)(. 
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مرتكزهم يف تعريف األمية بأهنا خلو األمة من الكتاب الساموي، إذ قالوا إن اهلل قابل 
املرشكني  من  غريهم  وبني  والنصارى"،  "اليهود  الساموي  الكتاب  أهل  بني  اآلية  يف 

فسامهم أميني.

ومن ثم بنى "جورج" نظريته يف حمدودية الرسالة املحمدية، وأهنا خاصة بالعرب 
األميني، إذ يقول: " فاآلية العرشون من سورة آل عمران ال تقيم املعارضة بني الكتابيني 

واألميني إال من منطلق أن األخريين مل يؤتوا الكتاب الذي أوتوه األولون"))(.
وهنا ينتصب لنا سؤال: لو قلنا إن األميني من ليس هلم كتاب، فهل انتفت صفة 

األمية عن العرب بعد نزول الكتاب األخري؟

الصحابة،  عن  الرتفعت  األمية  عنه  ارتفعت  كتابًا  تلقى  من  أن  لو  واجلواب: 
اجلوييم.  و الرتفع  وليست  القراءة  األمية  مفهوم  أميتهم ألن  أكد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ولكن 
تصفه  التي  اآليات  ترادفت  وما   الكتاب،  تلقي  بعد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  األمية  وصف 
باألمية إال ملعجزة كامنة يف صفة األمي، وقد بقي الصحابة يقرنون صفة األمية مع 
: أْن ال  يِّ ملسو هيلع هللا ىلص إيَلَّ اسمه، كام ورد عن عيل بن أيب طالب حني قال: »إنَّه َلَعْهُد النبيِّ األُمِّ

حُيِبَّنِي إاّل ُمْؤِمٌن« ))(.

االنقالب االسترشاقي عىل مصطلح األُمّية:

مفهومها  من  األمية  مصطلح  حّول  الذي  االنقالب  هذا  تم  متى  نتساءل  وهنا 
اللغوي "اجلهل بالكتابة والقراءة"، إىل مفهوم اجلوييم أو األغيار أو األمميني؟

لو تتبعنا طيلة القرون اإلسالمية الفائتة سنجد أن الوعاَء اللغويَّ ملصطلح األمية 

))( طرابييش، ص)89(. 
))( زنايت، أنور حممود. معجم افرتاءات الغرب عىل اإلسالم )كتاب منشور عىل الشبكة(  )ص: 4)(.  
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مل يكرس، إذ حيمل يف ثناياه مفهوم أمية احلرف، أو يستخدم جمازًا يف األمية املعرفية، 
"باريه  الفرنيس  كاملسترشق  املسترشقني  يد  عىل  إال  املصطلحي  االنقالب  حيدث  ومل 
دومينار" يف دائرة املعارف اإلسالمية الذي ذهَب إىل انتفاء أمية الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص احلرفية، 
مؤكدًا أن كلمة أمي أو أميني وضعها أهل الكتاب للداللة عىل الوثنيني))(. أما املؤرخ 
اليهودي " توري" فقد ذهب إىل أن لفظة "األميني" معربة من كلمة اجلوييم وهي تعني 
ذكره  ما  كرر  الذي  أ. كاتش"  "أبراهام  اليهودُي  الباحُث  ))(. وكذلك  األغيار  كلمة 
باليهودية وأخذه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  تأثر  ينقب عن  "توري"، وكلهم يكتب يف سياق هيودي 
منها، وتتبع األسس اليهودية املوجودة يف اإلسالم، ومن ثم جاءت هلام فكرة االقتباس 
القرآن، ومن  اليهود ووضعه يف  تراث  النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص من  انتزعه  الذي  املصطلحي 
أشبه  هي  لفظة  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  النبي  يقتبس  كيف  نعجب  أن  ولنا  األمية!  مصطلح  بينها 
لكتاب  فأنى  ذكروا،  كام  الوثني  معناها  كان  إذا  ثم  نفسه؛  عىل  ويطلقها  باملنقصة، 

التوحيد – القرآن الكريم- أن يسم النبي بالوثنية؟!

ثم تأثر بمقولتهم هذه رهط من الباحثني العرب كجواد عيل)3( الذي يرى أن" 
األمية هذه ُأخذت من اليهود الذين كانوا يطلقون لفظة "امت" و"اميم")4( وعىل هذا 

فكل من هو من غري اليهود فهو من األميني )5(.

"التوراة واإلنجيل" التي بني أيدينا  ولو عدنا لرتمجات العهدين القديم واجلديد 
فليَس فيها ذكر للفظة األمي)6(، إال إشارة سفر أشعياء التي حتدثت عن دفع الكتاب 

))(زنايت، أنور حممود. معجم افرتاءات الغرب عىل اإلسالم )كتاب منشور عىل الشبكة(  )ص: 4)(. 
38 .p ،(933 ،Torrey، The Jewish foundation of Islam، New York  )((

)3( املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم )5)/ 05)(
)4( جواد عيل. املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم )5)/ 04)(. 

)5(  املرجع السابق.
)6( ينظر: قاموس الكتاب املقدس مادة أمم، جمموعة مؤلفني )رشكة: Compubraill( ص) 85(
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ألمي غري قارئ حيث جاء فيه النص التايل: " ُيْدَفُع اْلِكَتاُب ملَِْن الَ َيْعِرُف اْلِكَتاَبَة َوُيَقاُل 
َلُه: " اْقَرْأ َهَذا " َفَيُقوُل: " الَ َأْعِرُف اْلِكَتاَبَة"))(، وقد فرسها بعض املختصني يف مقارنِة 
للنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف غار  الوحي أول مرة  نبوة قديمة تتحدث عن قصة نزول  بأهنا  األدياِن 
حراء))(، وتصف النبي بأميته احلرفية ال أميته القومية، وفيها رد ملن جعل األمي من 

عدا اليهود، وتأكيد ملا أشارت إليه آية األعراف: زت ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ رت ]األعراف[.

اليهود، وإن  التلمود يتضمن مصطلح األممني، وهم كل من عدا  غري أن كتاب 
اشتهرت عندهم لفظة اجلوييم وهي لفظة عربية ترمجتها= األغيار، وهي لفظة وردت 
اليهود،  غري  من  الناس  لتمييز  استخدمت  ثم  الدمهاء،  عىل  يدل  أصلها  التلمود  يف 
فكل من هو غري هيودي، فهو جوييم أو األغيار، سواء كان له كتاب كالنصارى أو 
ليس له كتاب كعرب اجلاهلية ونحوهم من األمم)3(،  ومصطلح اجلوييم ذو محولة 
عقدية وتارخيية ثقيلة جتعل من اليهود اجلنس الذي حلت فيه روح اإلله، وغريهم من 

اجلوييم أو األغيار " أي بقية أمم الدنيا" أناس حيملون أرواحًا دنيا.

يبني  شعري  شاهد  وجود  بعدم  اليهودي  أصلها  عىل  عيل"  "جواد  استدل  وقد 
عروبتها، ثم زعم أن لفظة األميني هيودية، وأن اليهود بطبيعتهم يف احلط من خمالفيهم 

استخدموها ملزًا ضد العرب)4(. قلت: والرد عىل دعوى جواد من عدة وجوه:

من  وهنالك  ط996)م(،  املقدس،  الكتاب  مجعية  )لبنان:   (( الفقرة   ،(9 اإلصحاح  أشعياء،  سفر   )((
فيقال  األمي  للرجل  الكتاب  يدفع يف  أو   " املشهورة:  العربية  الرتمجة  بغري  رأسًا  اليونانية  يرتمجها من 
له اقرأ هذا يف غار حراء وأنا أصيل عليك. فيقول: ال أعرف القراءة". ينظر: الزنداين، عبد املجيد بن 

عزيز. "البشارات بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص يف الكتب السابقة، )ص: 5(. 
)الرياض:  الرشيف  ياسني  أكرم  ترمجة:  والنرصانيةج)،  اإلسالم  بني  االختيار  أمحد.  ديدات،  ينظر:   )((

مكتبة العبيكان، ط4-5)0)م( ص)33(. 
)3( موسوعة اليهود واليهودية )4)/ 45)(..

)4(  جواد عيل، مرجع سابق، )5)/ 05)(. 
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ال  العرب  أشعار  يف   – باستقرائه  سلمنا  لو   – اللفظة  وجود  عدم  أن  أوهلا:   
الصحابة  عند  ووجدناها  واحلديث  القرآن  يف  وجدناها  أنا  خاصة  عروبتها  يفقدها 
والتابعني وأئمة اللغة، وكلهم مرتادفون عىل تعريفها بأمية احلرف، ومل يرش أحدهم 
إىل تعريبها))(. ثم إن اتفاق العلامء عىل أمية النبي احلرفية قاطع يف املسألة إذ ال يمكن 

لألمة أن جُتمع عىل لفظة وهي ال تدري معناها.

 ثانيها: مل ينقل "جواد عيل" لنا خربًا واحدًا يف كتاب حديثي أو إخباري أو حتى 
أديب يشري إىل أن اليهود الذين عارصوا النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قد صكوا مصطلح األمية، وما ثم 

إال افرتاض دبجه جواد دونام مستند من خرب أو أثارة خرب!

هبا  وحيتفي  القرآن  يدّوهنا  فكيف  للعرب،  هيودي  ملٌز  أصلها  كان  إذا  ثالثها: 
الصحابة، ويصفون الرسول هبا بعد موته؟! وهم الذين هناهم رهبم عن مناداة الرسول 
بكلمة عربية حّرف اليهود معناها: زت ڭ ۇ ۇ ۆ ۆرت]البقرة[. تقديرًا 

جلناب النبوة.

بل إن النبيملسو هيلع هللا ىلص يعلم أصحابه صيغ الصالة عليه ومنها صيغة تتضمن صفة األمية، 
ْيتم عيَلَّ فقولوا: اللَّهمَّ  كام يف حديث أيب مسعود األنصاري أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا صلَّ

.)(( » يِّ ٍد النَّبيِّ األُمِّ صلِّ عىل حممَّ

وتابع جوادًا يف دعواه هذه حممد عابد اجلابري يف كتابه " مدخل إىل القرآن" وزعم 
أن " لفظ أمي لفظ معرب، ال أصل له يف اللغة العربية")3(. ثم جعل األميني = من ليسوا 

ِزّى  ))( مجع السيوطي املفردات املعربة يف القرآن يف كتابه "املهذب"، ومل يأيت عىل ذكر األمي، ومن قبله امُلَطرِّ
يف كتابه املغرب، ومن قبلهام ابن َبّري يف كتابه التعريب واملعرب، ومل يذكر أحد منهم أن لفظة األمي 

معربة. 
))( صحيح ابن حبان، حديث رقم: 959)، حسنه ابن حجر يف نتائج األفكار )/)0). 

ط)- العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  )بريوت:  الكريم  القرآن  إىل  مدخل  عابد،  حممد  اجلابري،   )3(
006)م( ص)83(. 
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من أهل الكتاب، واستدل بمقولة الفراء التي قال فيها " ليسوا أهل كتاب سابق"، مع 
أن تعريف الفراء جاء يف سياق تعليل األمية، إذ مل جياوز الفراء معناها اللغوي وإنام 
أضاف إليها مؤرشًا ماديًا لألمية اللغوية خلو الكتاب كام ذكرنا سابقًا، "فالفراء مل يكن 
اللغوية، وإنام  الناحية  أميني من  أو  الدقيق والشامل لكلمة أمي  املعنى  بصدد حتديد 
كان يف صدِد تفسري قوله تعاىل: زت ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿرت  ]اجلمعة:)[. 
فقال: العرب مل يكن هلم كتاب". بمعنى أهنم األميون من العرب الذين مل يكن هلم 
كتاب يقرؤونه وال يكتبونه، وهذا تفسري صحيح وجزء من التفسري الشامل لكلمتي 
أمي وأميني"))(. ومن قبله ابن عباس الذي ُنقل عنه أهنم من ليسوا أهل كتاب سابق" 
وهو قول يتعاضد مع روايات ابن عباس التي تفرس األمية بأمية احلرف كام نقلنا عنه.

لكن "جورج" ختطى ما كتبه جواد واجلابري، إذ جعل من لفظة األمية دعامة يف 
نظريته القائلة بمخصوصية رسالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص للعرب فقط، وختم حكايته عن األمية 
بأن قوله تعاىل: زت ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ رت ] اجلمعة:)[. "رصيح مطلق 

الرصاحة بأن حممد بعثه يف األميني وإىل األميني"))(.

وبحسبنا سطر من إمام مفرس معارص يبني جلورج هذا الرتكيب اللغوي البديع 
الذي صب كل معاين األمية يف لفظة "منهم " حيث يقول اإلمام ابن عاشور: "َوَوَصُف 
يَِّة َويِف اْلَقْوِميَِّة. َوَهَذا ِمْن  يِّنَي َشاِمٌل ملُِاَمَثَلتِِه هَلُْم يِف اأْلُمِّ ُه ِمنُْهْم، َأْي ِمَن اأْلُمِّ ُسوِل بَِأنَّ الرَّ
إجَِياِز اْلُقْرآِن اْلَبِديِع)3( "زت ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ رت . فهو منهم لغلبة 

أمية احلرف عليهم، وهو مثلهم ال يقرأ.

8)0)م(  املتحسب  )دار  حممد  والنبي  الكريم  القرآن  حول  وخرافات  أباطيل  كبري.  خالد  عالل،   )((
ص)35(.

))( طرابييش ص)90(. 
)3( التحرير والتنوير )8)/ 09)( 
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فكيف قفز إىل ذهن البعض ترمجة مصطلح األميني باألغيار وجعل األمي مرادفًا 
للجوييم! ذلك مما ال يستند إىل دليل أو شبهة دليل.

فالقرآن الكريم وصف جزًءا من اليهود بأهنم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماين، 
وقد أوردنا تتابع العلامء عىل أهنا يف سياق ذم طوائف من اليهود.

ولو جارينا هذا التفسري تنزالً، القتىض أن يكون كل البرش من غري اليهود أميني، 
وهبذا يدخل النصارى ضمن األميني ألهنم ليسوا هيودًا، وهبذا تسقط مزاعم جورج 
وأرضابه ممن يريدون أن يكيفوا مصطلح األمية يف مقابلة أهل الكتاب، مستندين إىل 
قوله تعاىل: زت ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ رت  ]آل عمران[. وكنت كغريي 
أرى هشاشة هذه الفرية الطرابيشية التي جتعل من حممد ملسو هيلع هللا ىلص رسوالً للعرب، غري أن 
الناس،  التلبيس أن ينطيل عىل بعض  التأثر والتأثري بني البرش، جتعل ملثل هذا  طبيعة 
التنبيه، وتتبع أساليب الكر والفر الذي يلعب هبا جورج، لبيان هتافت القراءة  فلزم 
إىل  إعادة اإلسالم  نظريته يف  بنى عليها  التي  األعمدة  للرتاث، وهشاشة  الطرابيشية 

الصحراء كام بينا يف فاحتة الكتاب.

املطابقة احلرصية بني   " أن مقتىض  فيه  أكد  وقد ختم جورج كالمه عن األميني 
بكتابية  يعرتف  أن  عنه،  مروية  رواية  يف  اخلطاب،  بن  عمر  رفض  والعروبة  األمية 
نصارى العرب، بقوله: ما نصارى العرب بأهل كتاب. فام داموا عربًا فمعنى ذلك أهنم 
بالرضورة أميون، أي ال كتاب هلم. ومن هنا قراره، طبقًا للرواية نفسها، بعدم جواز 
أخذ اجلزية منهم ألهنا ال تؤخذ إال من أهل كتاب، ومن ثم ختيريهم بني اإلسالم، 

بوصفه دين األميني العرب، وبني السيف"))(.

))(  طرابييش، ص) )9(. 

330
ڀ ڀ ڀ ٺ                  



عمر  عن  الشافعي  رواية  أن  األول:  الوجه  وجهني،  من  غريٌب  هنا  واستدالله 
ِد ْبِن حَيَْيى، وهو ضعيف  ال تصح عند أهل احلديث ألهنا من رواية  إِْبَراِهيَم ْبِن حُمَمَّ
البخاري:  القطان: كذاب. وقال عنه  املحدثني، قال عنه حييى بن سعيد  عند مجهور 
تركه ابن املبارك والناس. وقال عنه أمحد: قدري معتزيل جهمي كل بالء فيه. وسأل 
بثقة  ليس  بن معني:  دينه. وقال عنه حييى  ثقة يف  فقال: ال، وال  ثقة  أكان  مالك  عنه 
كذاب. ومل يعده سفيان بن عيينة من أهل الصدق. وقال وكيع: ال يروى عنه حرف. 
وُسئل عنه أبو زرعة فقال: ليس بيشء. وأخرج ابن أيب حاتم عن برش بن املفضل قال: 
سألت فقهاء املدينة عن إبراهيم فكلهم يقول كذاب! أو نحو هذا. وقال العجيل: غري 
ثقة. وقال النسائي: مرتوك احلديث. وقال عيل بن املديني: كذاب. وقال الدارقطني: 

مرتوك))(.

وقد يتساءل أحدهم: ملاذا روى عنه الشافعي؟ وهنا ينربي ابن حبان لتعليل رواية 
الشافعي، فيقول: وأما الشافعي فإنه كان جيالس إبراهيم يف حداثته، وحيفظ عنه، فلام 
دخل مرص يف آخر عمره، وأخذ يصنف الكتب احتاج إىل األخبار، ومل تكن كتبه معه، 

فأكثر ما أودع الكتب من حفظه، وربام كنى عن اسمه))(.

وقد أخرج البيهقي يف سننه الكربى ومدارها عىل رواية إبراهيم هذا، فانظر كيف 
عمد صاحب التنقيب األريكلوجي إىل انتزاع رواية واهية من كتاب الشافعي ليدعم 

نظريته دونام التفاتة علمية لقيمة هذه الرواية عند أهل الفن!

ولو وقفنا أمام متن الرواية، وافرتضنا صحة نسبتها إىل الفاروق عمر، فامذا يقول 
أهل كتاب؟  ليسوا  أهل كتاب. وملاذا هم  ليسوا  العرب  أن نصارى  يقول  املتن؟  لنا 
يِن ]أي دينهم املسيحي[ َفَيْعِقُلوَن  يعلل الشافعي ذلك بأهنم " اَل َيْضبُِطوَن َمْوِضَع الدِّ

))(  اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ))/ 6))(، هتذيب الكامل ))/ 87)(، هتذيب التهذيب ))/ 59)(. 
))(  هتذيب التهذيب ))/ 59)(.  
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طالب  أيب  بن  عيل  عن  برواية  التعليل  هذا  عىل  الشافعي  ويستدل  َباِئُح"))(  الذَّ َكْيَف 
ِب  برُِشْ إالَّ  ِدينِِهْم  ِمْن  ُكوا  َيَتَمسَّ مَلْ  ُْم  َفإهِنَّ َتْغِلَب  َبنِي  َنَصاَرى  َذَباِئَح  َتْأُكُلوا  "اَل  تقول: 

اخْلَْمِر"))(.
العرب كبني  ببعض نصارى  املسألة خاصة  أن  تبني  بن أيب طالب،  ورواية عيل 
تغلب، وليست مسألة عامة بنصارى العرب مجلة)3(. وهبذا يسقط االستدالل القائل 
بأن عمر يطابق بني األميني والعرب، ألنه لو كان يطابق ذلك ملا أخذ منهم اجلزية، 
وقصته مع نصارى بني تغلب معلومة مشهورة، ولو كان الفاروق يراهم أميني بحسب 
التفسري الطرابييش، ملا أخذ منهم جزية، وألجرى  عليهم السيف، ولكن الذي حدث 

هو العكس)4(.

الروايات  هذه  مثل  عن  تنقب  التي  الطرابيشية  للقراءة  مصغر  أنموذج  وهذا 
الواهية سندًا، ثم تبني عليها فهاًم يتناقض مع عمل عمر وفهم عمر حلالة أهل الكتاب 

من العرب، دونام علمية وال موضوعية تستحق االحتفاء. 

                                 

))(  األم للشافعي ))/ 54)(. 
))(  فتح الباري البن حجر )9/ 637(، إسناده صحيح. 

)3(  ينظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي للشريازي ))/ 457(، تفسري املنار )6/ 75)(. 
)4(  السنن الكربى للبيهقي )9)/ )))(، نصب الراية ))/ 363(، البدر املنري )9/ 09)(. 
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حدود الرسالة املحمدية:
مدخل:

تتعاضد جهود "جورج طرابييش" الرامية إلعادة اإلسالم إىل الصحراء، ويكمل 
بعضها بعضًا، إذ يفصح يف الفصل الثاين من كتابه عن الغاية من نقده للرتاث بجالء 
بعرب  خاص  نبي  ملسو هيلع هللا ىلص  وحممد  بالعرب  خاصة  رسالة  اإلسالم  أن  يؤكد  حيث  تام، 
اجلزيرة، ويستكمل دعامات نظريته من خالل اإلملاح إىل أن التوسع يف نرش اإلسالم 
الفاحتني  للعرب  إمرباطورية  بناء  لرغبة مادية يف  العرب جاء استجابة  خارج جزيرة 
لن  العاملية،  بمعنى  األممية  دعوى  أن  )والواقع  فيقول:  الشعوب،  بقية  حساِب  عىل 
عىل  أم  الفقه  كتب  يف  أم  التفسري  كتب  أيف  سواء  اإلسالمي،  الالهوت  عىل  تغلب 
األخص يف كتب احلديث، إال يف سياق التحول التارخيي واجلغرايف الكبري من إسالم 
مادية  الفتوحات())(. وجورج هنا يرتجم عن رؤية ماركسية  إىل إسالم  إىل  الرسالة 
تفرس ظاهرة الفتوحات اإلسالمية، وختتزهلا يف ُبعد مادي يتخذ من الرسالة املحمدية 
حركة  دوافع  فهم  يعجز عن  تفسريي  أنموذج  وهو  اجلغرافية،  رقعتها  لتوسيع  رداء 
الفاحتون، وإقبال األمم عىل اإلسالم  التي سّطرها  العدالة  اجلهاد اإلسالمي وصور 
إيامنًا وجهادًا وتضحية، بل وانسالخًا من هويتها ولغتها إىل هوية ولغة الفاحتني دونام 
قهر وال كرس ألحد؛ كام خيفق ذلك النموذج املادي الذي يستخدمه جورج يف تفسري 
به قادة اإلسالم األوائل، وهم يضعون أيدهيم  الزهد األسطوري الذي حتىل  ظاهرة 
عىل خزائن كرسى وقيرص ثم يعيشون حياة الفقراء الزاهدين ويغادرون احلياة دون 
أن خيّلفوا شيئًا ألهاليهم، أو يأخذوا من تلك الكنوز قطمريًا؛ تفسري ماركيس مادي 
يفشل يف فهم اكتفاء اخلالفة اإلسالمية برضيبة زهيدة –  تسمى اجلزية - تأُخذها من 
كاملة،  وأمواهلم  مقابَل محايتهم وصيانة حقوقهم  بالدهم-  ُفتحت  -الذيَن  رعاياها 

))(  طرابييش، ص) )9(. 
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وهم الذين كانوا يدفعون أضعافها لبني دينهم من جموس فارس أو نصارى الروم، 
به  ينظر  الذي   املادي  املاركيس  املنظور  يزعم  كام  دنيا-  طالب  الفاحتون  كان  ولو 

املؤلف- لفرضوا الرضائب وانتهبوا األموال.

إنه تفسري مغرق يف املادية، يعجز عن فهم دوافع أيب عبيدة بن اجلراح وهو يعيد 
اجلزية ألبناء الشام بعد اضطراره لالنسحاب التكتيكي يوم أن كبستهم جيوش الروم، 
مقابل  اجلزية  أن  عبيدة  أبو  هلم  أوضح  حتى  الترصف  هذا  من  الشام  أهل  فاندهش 
احلامية، وبام أن احلامية مل تعد موجودة فال حق للمسلمني يف أموال أهل الشام، فقال 
ُكُم اهللُ إلينا، وَلَعَن اهللُ الذين كانوا يملكوننا من الروم، ولكن واهلل  أهل محص: " َردَّ
وا علينا، ولكن غصبونا، وأخذوا ما قَدُروا عليه من أموالنا،  لو كانوا هم علينا ما ردُّ
َلِواليُتُكم وعدُلكم أحبُّ إلينا مما كنا فيه من الظلم والُغْشم"))( والنتيجة انعطافة أهل 
نصارى  دينهم من  بني  املسلمني عىل  ينرص  أن  اهلل  إىل  وابتهاهلم  اإلسالم  الشام جتاه 

الروم.

فأين الدافع املادي الذي يتحدث عنه جورج وأرضابه، وأنى للفاحتني أن حيرفوا 
ون عن أمواهلا ومقدراهتا  طبيعة اإلسالم لتمنحهم غطاء ورشعية لغزو األمم، ثم يِعفُّ
بل ويعطوهنا مطلق املساواة واحلقوق حال نطقت بالشهادتني؟! إننا أمام تفكري حانق 

جتاه اإلسالم يشل القدرة عىل رؤية احلقائق.

وملف الفتوحات اإلسالمية والدفاع عن رمحتها التي شملت أرض وإنسان من 
وصلت إليه حديث ذو شجون، وقد ُدبجت فيه الصحائف من أصحاب الفكر املتحرر 
والعقل املنصف من رشقيني وغربيني، وأكتفي بجملة املؤرخ الفرنيس غوستاف لوبون 

))( البالذري، فتوح البلدان )ص: 39)(.
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قال ذلك   .)((" العرب  مل تعرف فاحتني متساحمني مثل  أن األمم  " فاحلق  قال:  الذي 
وهو يقارن غزوات اإلبادة التي سادت بني الناس، فالتتار كانوا خيلفون املدن وراءهم 
الوجود اهلندي يف األمريكيتني وأسرتاليا، وبنوا  أبادوا  بقيعة، واألوروبيون  خرائب 
مزارع أمريكا عىل ظهر )) مليون أفريقي اختطفوهم من قارهتم الوديعة، ويف حروب 
الغرب الدينية كانت املدن ختتفي من عىل وجه األرض، فأملانيا وحدها خرست %40 
من سكاهنا يف حرِب الثالثني َعامًا، يف حني بقيت حاضنة "جورج طرابييش" املسيحية 
تقرع األجراس يف الشام منذ دخول إسالم الفتوحات حتى اليوم، ومل ُيكفأ هلا قدر 

وال ُأطفيت هلا نار.

التنافس  من  يربره  ما  لذلك  لوجدت  أورويب  صليبي  املقالة  كاتب  كان  ولو 
احلضاري بني ضفتي املتوسط، أما أن يتفوه ذلك سليل عائلة مسيحية سورية عاشت 
بني أخواهتا تتقاسم رغيف احلياة وحلوها ومرها؛ ليشء يبعث  األسى  عىل النخب 
التي فقدت وعيها بالزمان واملكان معًا، وتلك صورة للتغريبة الوجدانية التي تعيشها 

بعض تلك النخب.

التالية،  الفتوحات  عصور  يف  احلكام  قارفها  أخطاء  هنالك  أن  قائل  يقول  وقد 
وذلك صواب من قائله، إال أنه حيتاج مليزان العدل والعلم كي يضع تلك األخطاء يف 
سياق املنهج واملامرسة، فاملنهج اإلسالمي ضامنة للحقوق الكاملة للناس كل الناس، 
ويتفاوت التطبيق لذلك املنهج ما بني مقتصد وسابق باخلريات وظامل لنفسه، ولكن 
تلك  تدفن  منجزاته  بحر  ويف  أكرب  ورمحته  أعم  خريه  كان  اإلسالمية  التجربة  مسار 
التجربة بتجارب بقية األمم  األخطاء والعثرات، وال أدل عىل ذلك من قياس تلك 

))(  غوستاف لوبون. حضارة العرب. ترمجة: عادل زعيرت )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط-3)0)م(  )ص: 
 .)9
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وهي  باحلقوق  تتشدق  حديثة  غربية  وحضارة  وصليبيني  ومغول  وروم  فرس  من 
تدأب يوًما إثر آخر عىل إفساد احلياة واألحياء وتاريخ احلربني العامليتني وصفحات 
اإلبادات و"اهلولكوست" وهنب ثروات األمم وإفساد مناخ األرض خري دليل عىل 
عىل  قامت  حضارات  وخطايا  املسلمني،  أخطاء  بني  السحيقة  واهلوة  الشاسع  البون 

فكرة اإلبادة واالستحواذ.

احلدود اللغوية

يواصل "جورج" حديثه عن خمصوصية الرسالة اإلسالمية بأمة العرب، مستندا 
إىل دليل اللغة، حيث يؤكد أن نزول القرآن بلغة العرب فيه إشارة جازمة بحدود الفئة 
املستهدفة من تلك الرسالة، فال جمال للشك عنده )أن حدود الرسالة الكتابية اجلديدة 
كانت تقف – إىل حينه عىل األقل- حيث تبدأ حدود الرسالة الكتابية القديمة، وهي 
باملناسبة ليست حمَض حدود دينية، بل ِهَي أيضًا حدوٌد لغويٌة باعتبار أن أهل الشام 

وما بعدها ما كانوا ينطقون بالعربية( ))(.

فكرة  أن  إىل  القارئ  انتباه  نلفت  األفكار،  اللغة يف حتجري  دور  نناقش  أن  وقبل 
تنطلق من واحدية  الساموية  الرساالت  إذ  الوثنية،  الديانات  العامل من سامت  تقسيم 
املسيحية  فالديانة  البرش،  لكل  الرسالة  وواحدية  اإلله،  وواحدية  البرشي،  األصل 
الوثنية  الديانات  البرش يف كل األرض، بخالف  السامء لكل  نفسها كلمة  تعترب  مثاًل 
التقاط واحدية املصدر وواحدية  اهلندوسية أو غريها، حيث تعجز عن  أو  كالبوذية 
البرشي  النوع  تعدد  اآلهلة،  تعدد  والتعدد،  التقسيم  عىل  فتعتمد  البرشي،  اجلنس 

وتفاوت طبقاته.

))(  طرابييش، ص)94(.
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وقد يقول قائل: أمل يكن األنبياء ُيرَسلون إىل أقوامهم؟ وهذا صحيح لكن رسالة 
بعضا  ببعضهم  كانوا يوصون  آدم وحتى حممد، ولذلك  لدن  التوحيد واحدة من 

وخيّلفون وراءهم الوصية بمحمدملسو هيلع هللا ىلص، آخر األنبياء، كام قال تعاىل:زت ڱ ڱ ڱ ں 
ھ    ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں 
ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ رت]آل عمران[. قال ابن عباس: )َما َبَعَث اهللَُّ َنبِيًّا ِمَن اأْلَْنبَِياِء إاِلَّ ُأِخَذ 
ُه، وأَمَره َأْن َيْأُخَذ امْلِيَثاَق  نَّ َعَلْيِه امْلِيَثاُق، لئن َبَعث حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َحّي َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َوَلَينرُْصَ
تِِه( ))(. فالقطيعة والتجزئة والتاميز اجلغرايف الذي يتخيله هؤالء ال وجود له يف  َعىَل ُأمَّ

القافلة النبوية التي تتواىص برسالة التوحيد جياًل بعد جيل.

  والتباعد اجلغرايف عامل رئيس يف إرسال األنبياء إىل أقوامهم، يف إطار الوعاء 
بينت  النمرود، كام  العراق وجادل  فإبراهيم دعا أهل  العنرصي،  الوعاء  اجلغرايف ال 
آيات البقرة، ودعا إىل اهلل يف فلسطني وما حوهلا وكان له فيها أتباع وجنود))(، وموسى 
آل  ومؤمن  السحرة  يديه  عىل  فأسلم  سواء،  حد  عىل  إرسائيل  وبني  الفراعنة  دعا 
فرعون)3( وزوجة فرعون، ومل يقل أنا نبي خاص ببني إرسائيل)4(، فقد كانت احلدود 
اجلغرافية هي احلاكمة ملخصوصية األنبياء وهي خمصوصية مكانية وليست ساللية، 
وعندما كانت اإلمكانات تستطيع جتاوز التحدي اجلغرايف توسعت رسالة النبي إىل 

))(  تفسري ابن كثري ))/ 67(. 
))(  البداية والنهاية ))/ 353( 

آمن  بن فرعون، وقد  آل فرعون هو أخناتون  أن مؤمن  إىل  الباحث محدي بن محزة اجلهني   توصل    )3(
بموسى ومحل راية التوحيد. ينظر كتابه: فك أرسار ذي القرنني ويأجوج ومأجوج. 

)4( يذهب البعض إىل أن موسى خاص ببني إرسائيل، مهملني أن كليم اهلل محل رسالة وقضية، فرسالة 
الفراعنة"، والقضية   " " بني إرسائيل" أو قومه اجلغرافيني  إليه من قومه السالليني  التوحيد ملن وصل 
األنبياء  من  وكثري  املقدسة،  األرض  إىل  وإعادهتم  فرعون  عبودية  من  إرسائيل  بني  حترير  يف  متثلت 
لقوم  اخللقي  كالفساد  وهدهتا،  من  قومه  ينتشل  أن  حاول  جمتمعية  قضية  التوحيدية  رسالته  رافقت 

لوط، أو الفساد االقتصادي والتطفيف لقوم شعيب، أو االستبداد السيايس كام يف قصة موسى. 
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حيث وصلت كام حدث مع سليامن  الذي استطاع بإمكاناته التي سخرها اهلل له أن 
يدعو ملكة اليمن إىل اإلسالم، فأسلمت والتفتت يف دعائها إىل البعد التوحيدي لإلله: 
زت جح مح جخ حخ       مخ جس حس خس مس حص مص جضحضرت]النمل[. فهو 

إله واحد لكل الناس، وليس إهلًا خاصًا بقوم، كام تزعم الوثنيات.

اإلمرباطوريات  وتبلورت  البرشي،  التقارب  ظروف  هتيأت  عندما  ولذلك 
البرش وتقارهبم، أذن اهلل بظهور  العوملة بفعل تكاثر  العاملية، ودخل اإلنسان مرحلة 
الرسالة العاملية عىل يد حممد ملسو هيلع هللا ىلص الذي أعلنها من أول يوم واحدية املصدر  وواحدية 
فقد أخرج  العرب لسان  وليست جنس سالالت معينة،  لغة  البرشي، وأن  اجلنس 
وميُّ  ابن عساكر أن قيَس بَن  مّطاطيََّة جاء إىل حلقٍة فيها سلامُن الفاريسُّ وُصهيٌب الرُّ
جِل، فام باُل هؤالء،  ، فقال هؤالء األوُس واخلزرُج قاموا بنرُصِة هذا الرَّ وبالٌل احلبيشُّ
قال: فقام معاٌذ، فأخذ بتلبيبِه حّتى أتى به النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فأخربه بمقالتِه، فقام رسوُل اهللِملسو هيلع هللا ىلص 
الُة جامعٌة، فحِمد اهللَ وأثنى عليه،  ُمغَضًبا جُيرُّ ِرداَءه حتَّى دخَل املسجَد ثمَّ ُنودي الصَّ
ديٌن  يَن  الدِّ وإنَّ  واحٌد،  أٌب  األَب  وإنَّ  واحٌد،  ربٌّ  بَّ  الرَّ إنَّ  النّاُس  ا  أهيُّ يا  قال:  ثمَّ 
؛ إنَّام هي لساٌن فمن تكلَّم بالعربيَِّة فهو  واحٌد، أال وإنَّ العربيََّة ليست لكم بأٍب وال أمٍّ
"))(. فالنبي يضع اللغة يف موضعها الطبيعي كوسيلة للتواصل البرشي، وليست  عريبٌّ

حدودًا ساللية.

عىل  حاسمة  داللة  فيها  اللغة  أن  ليؤكد  "الكاتب"  يتجاوزها  املعطيات  هذه  كل 
األمة  وعروبة  القرآن  عروبة  بني  حرصية  العالقة  )أن  فيقول:  الرسالة،  خمصوصية 
الذين نزل برسمهم( ))(. وهذه من أوهى األدلة التي يستند إليها يف نظرية "خمصوصية 

ابن  عليه  )46(، وعلق  املستقيم ))/  الرصاط  اقتضاء   ،)407 ))(  تاريخ دمشق البن عساكر )))/ 
تيمية بقوله: هذا احلديث ضعيف، وكأنه مركب عىل مالك، لكن معناه ليس ببعيد، بل هو صحيح 

من بعض الوجوه. 
))( طرابييش، ص) 96(.  
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القرون األوىل من تاريخ اإلسالم،  الرسالة املحمدية"، وهو تشغيب قال به نصارى 
وتعللوا به تربيرًا لعدم إسالمهم. ولبيان هتافت هذه القراءة حلدود اللغة نوضح ما 

ييل:

11 الفكر اإلنساين ُكتب بلغة قومه ثم نرشته الرتمجة، فهل نرفضه بحجة أنه 
"جورج" أول ضحاياها،  البلهاء سيكون  القاعدة  نشأ بلسان غريب؟! ولو قلنا هبذه 
بفلسفة  الغريب، وحيتفي  الفكر  بمنظومة  يبرش  إذ سلخ سنوات من سني حياته وهو 
الغرب ونظرياته، ويدعونا لالغتسال به كي نتطهر من أدران التخلف؛ وكان يكفينا 
أن نشاغب عليه هبذه املقولة البلهاء: إن كل ما تدعونا إليه مكتوب بلغة غري لغتنا، وال 
قيمة له وال عموم، وافرتاض كونية املنظور الغريب يسقط حتت مقصلة اللسان امُلنشأ 

لذلك املنظور!.

وها نحن نرى كيف شكلت أفكار ماركس وفرويد وغريهم عقلية "جورج" يف 
القرآن من  التأثري! وحده  انسياب  أمام  عائقًا  اللغة  تكن  ومل  الفكرية،  مراحل حياته 
وجد مناعة قوية عند "جورج" ألن منشأه عريب كام يقول! فحدود القرآن ما كان ينبغي 
هلا أن تتجاوز بادية الشام لتخرتق جغرافية الكتابيني من أهل الشام. ولو أننا رسمنا  
اجلديد  بالعهد  يكتفوا  أن  النصارى  عىل  لزامًا  لكان  اللسان؛  بحدوِد  األديان  حدود 
لساهنم،  غري  عربي  بلساٍن  كتب  ألنه  "التوراة"،  القديم  العهد  ويرتكوا  "اإلنجيل"، 
ولكان حري بالنرصانية أن تتوقف يف بالد الشام فال تتجاوز لساهنا وجغرافيتها إىل 

احلبشة واليمن وغريها من األماكن التي متددت فيها))(.

22 اقتضت رمحة اهلل أن يكون الكتاب بلسان القوم الذين وصلتهم الرسالة 
أول األمر، ليبني هلم الرسول حقيقة الرسالة، ويشكلوا النواة  األوىل لدعوة الناس، 

))( فند اإلمام القرايف شبهة حدود اللغة هذه بكالم بديع يف رسالته يف الرد عىل النصارى. األجوبة الفاخرة 
)القاهرة: رشكة سعيد رأفت، ط)-987)م(  )ص: 68(. 
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فلو نزل بغري لغتهم لقالوا:زت ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ رت  ]فصلت:44[. ولو 
بكل  ينزل  أن  ذلك  القتىض  يدعوهم،  من  كل  بلسان  القرآن  ينزل  أن  برضورِة  قيل 
لغات الناس! ويف هذا من العنت والتخريف ما فيه؛ إذ كيَف يتسنى لنا ختزين تلك 
النسخ؟ وما مصرُي اللغات التي تولد بني احلني واآلخر؟ وكذا اللغات التي تنقرض؟ 

أليس هذا تفكري غرائبي جيرنا إليه هؤالء القوم!

33 فرادة اللغة العربية أهلتها لتكون مستودع الرسالة األخرية للسامء؛ فقد 
الرائدة  اللغة  جتعلها  متفردة  مزايا  من  اللغة  هذه  يف  أودعه  ملا  العرب  لغة  اهلل  اختار 
باألمس واليوم والغد، فهَي أوسُع اللغاِت استيعابا وشموالً، وأكثرها مرونة وتوليدًا، 
وأعالها قدرة عىل التعبري، وأكثُرها اختصارًا، وبحسبك لتعرف تفوق اللغة العربية 
عىل بقية اللغات أن تقف عىل إحصائيات علامء اللسانيات التي تؤكد أن عدد كلامت 
اللغة العربية من دون تكرار تبلغ )) مليون كلمة))(، وهو عدد مهول مقارنة ببقية 
اللغات؛ فاإلنجليزية ال يزيد عدد كلامهتا عن 600 ألف كِلمة، والفرنسية عن 50) 
قومية،  هلا من خلفية  ننحاز  وفًقا ألكرب معامجها))(. وليست هذه حقائق  كِلمة  ألف 
اللغة  مستقبل  يدركون  الذين  اللسانيات  علامء  وترصيح  احلديث  العلم  قول  بل 
العربية أكثر من غريهم، إذ يؤكدون أن مستقبل احلضارة البرشية سيكون من نصيب 
اللغة العربية، ألن ثوب اللغة اإلنجليزية ضاق بجسم احلضارة، فلم تعد متتلك من 
املفردات ما يستوعب حجم اإلنتاج واالبتكار البرشي، وتكاد وظيفة اللغة اإلنجليزية 
املعريف، ومن ثم جلأ ناسها إىل  أمام االنفجار  تنزوي بفعل حمدوديتها  التسمية أن  يف 
استخدام األرقام للرتميز، وهذا سقوط حضاري يعود باحلضارة إىل عهد الرتميز، ألن 

))( محاده، شوقي محاده. معجم عجائب اللغة )بريوت: دار صادر، ط)-000)م(  )ص: 83(. 
ط)- العبيكان،  مكتبة  )الرياض:  اللغة  فردوس  معجم  الفلوجي.  الرزاق  عبد  مهند  الفلوجي،   )((

))0)م(  ))/5)(. 
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اللغة ضاقت يف استيعاب منتجات احلضارة وتسميتها، ولن يكون أمام احلضارة يف 
املستقبل إال اللغة العربية الستيعاب اإلنتاج احلضاري ومنحها تسميات كافية. وقد 

استهجن شاعر النيل "حافظ إبراهيم" نزوع بعض املثقفني الزدراء لغة العرب فقال:

أنا البحر يف أحشائه الدر كــامن           ***       فهل سألوا الغواص عن صدفايت
وسعت كتــاب اهلل لفظًا وغــاية          ***       ومـــا ضقت عن آي به وعظات
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة          ***         وتنـسيق أســـــامء ملـخرتعات

وهو شاعر يدافع عن لغته بحدسه وإحساسه، ولكن ماذا يقول أهل االختصاص 
من علامء اللسانيات الذين دأبوا عىل مقارنة اللغات وفهم مستوياهتا؟

لقد اجتهت كلمتهم لالنبهار باللغة العربية، وهم ليسوا من أبنائها؛ كاملسترشق 
االسباين "فيال سبازا" الذي رصح بأن: )اللغة العربية من أغنى لغات العامل، بل هي 
أرقى من لغات أوروبا؛ لتضمنها كل أدوات التعبري يف أصوهلا يف حني أن الفرنسية 
اآلن  حتى  تزال  وال  ميتة،  لغات  من  حتدرت  قد  وسواها  واإليطالية  واإلنجليزية 
تعالج أمم تلك اللغات لتأخذ من دمائها ما حتتاج إليه( ))(. ومن قبله اندهش املؤرخ 
أغرب  )من  فقال:  اللغة  هذه  نشأة  من  رينان"  إرنست  الشهري"  الفرنيس  اللغة  وعامل 
املدهشات أن تثبت تلك اللغة القوية وتصل إىل درجة الكامل وسط الصحاري، عند 
التي فاقت أخواهتا بكثرة مفرداهتا ودقة معانيها وحسن  اللغة  الرحل؛ تلك  أمة من 
نظام مبانيها، وكانت هذه اللغة جمهولة عند األمم، ومن يوم أن ُعِلَمْت ظهرْت لنا يف 
حلل الكامل إىل درجة أهنا مل تتغري أي تغري يذكر، حتى إهنا مل يعرف هلا يف كل أطوار 
لغة  )ليست  يقول:  األملاين  )فرنباغ(  والدكتور   .)(( حياهتا ال طفولة وال شيخوخة( 

))( اهلدهد، إبراهيم صالح. اللغة العربية أسس البقاء وسبل االرتقاء "ورقة علمية" )القاهرة: جممع اللغة 
العربية، مؤمتر اللغة العربية وحتديات البقاء5)0)م(  )ص: 8(. 

))( جملة املنار )4)/ )44(. 
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العرب أغنى لغات العامل فحسب، بل إن الذين نبغوا يف التأليف هبا ال يكاد يأيت عليهم 
العد، وإن اختالفنا عنهم يف الزمان والسجايا، واألخالق، أقام بيننا نحن الغرباء عن 
العربية، وبني ما ألفوه حجابًا ال يتبني ما وراءه إال بصعوبة( ))(. ويقول العامل الشهري 
العربية لغة قديمة وأهنا لغة حياة حقيقية، وإهنا متثل إحدى  اللغة  "مرجيلوث": )إن 
ثالث لغات استولت عىل سكان العامل استيالًء مل يصْل إليه غريها( ))(. وهنالك شهادة  
الفرنسية،  اإلنجليزية،  )العربية،  لغات  تسع  جييد  الذي  الرجل  وهو  بتي"  "روفائيل 
األملانية، اهلندية، اآلرامية، العربية، الفارسية، الروسية( يقول: )إنني أشهد من خربيت 
الذاتية أنه ليس ثمة من بني اللغات التي أعرفها لغة تكاد تقرتب من العربية، سواء 
تنفذ  الفهم واإلدراك، وأن  البيانية، أم يف قدرهتا عىل أن خترتق مستويات  يف طاقتها 
العامل  ويقول   .)3( فيها(  األثر  أعمق  تاركة  واألحاسيس  املشاعر  إىل  مبارش  وبشكل 
النفوس ما  العربيِة مرنٌة سهلٌة، هلا يف  اللغِة  "ديفيد جستس": )إن حروَف  األمريكي 
للصوِر من اجلامِل الفني( )4(. ويقول املسترشق واللغوي إدوارد دينسون روس: )قل 
منا نحن الغربيني من يقدر اللغة العربية حق قدرها. . لقد كان للعربية ماض جميد، 
ويف تقديري سيكون هلا مستقبل باهر( )5(. ويقول املسترشق الفرنيس "رجيي بالشري": 
)العربية أكثر لغات األرض امتيازًا( )6(. ويقول املسترشق الفرنيس"لويس ماسينيون": 
)كيف يستطيع اإلنسان أن يقاوم مجال هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرها الفريد، 
فجريان العرب أنفسهم يف البلدان التي فتحوها سقطوا رصعى سحر تلك اللغة( )7(. 

))( اهلدهد، مرجع سابق )ص: 8(. 
))(املرجع السابق. 
)3( املرجع السابق. 

)4( القييس، عبد املحسن عيل. العربية لغة وثقافة )بريوت: دار الكتب العلمية، ط9)0)م(  )ص: )3(. 
)5(املرجع السابق. 
)6(املرجع السابق. 

)7(املرجع السابق ص))3(. 
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ويقول املسترشق األمريكي "كرنيليوس فانديك": )اللغة العربية تفوق سائر اللغات، 
رونقًا وغنى، ويعجز اللسان عن وصف حماسنها( ))(.

أدلوا  وقد  الغريب،  العلمي  احلقل  يف  وزهنم  هلم  لدارسني  شهادات  عرش  تلك 
بشهادهتم بعرص يقبع العرب يف آخر سلم احلضارة، غري أن كنوز لغة العرب وعظمتها 
لقدراهتا  يبخعوا  أن  الدارسني  عىل  وتفرض  العريب،  التخلف  ركام  وسط  من  تشع 

املكنونة فيها.

للتخصص  احرتامًا  الغرب  من  اللسانيات  علامء  بأقوال  نستشهد  ونحن 
واالنصاف، وخماطبة جلمهرة املنبهرين باخلطاب الغريب، وإال فاختيار اهلل هلذه اللغة 
سائر  عىل  كعبها  وعلو  تفردها  يف  حاسم  للناس  األخرية  رسالته  مستودع  لتكون 

اللغات، كيف ال، وقد وصف اهلل اللسان العريب بأنه ال عوج فيه، قال تعاىل: زت ۉ 
ې ې ې ې ى ى ائ رت ]الزمر[ .

هلا  موافقة  وهي  أعجمية،  بأهنا  األخرى  للغات  العرب  وصَف  القرآُن  ووافق 
زت ڭ ۇ ۇ ۆ  داللتها يف بيان اللغة العربية وعجمة ما سواها، قال تعاىل: 

ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ رت ]فصلت[.

البرشية األوىل. ثمت نظريتان يتجادل حوهلا  العربية لغة األرسة  اللغة   44
متعددة،  أصول  من  أم  واحد  أصل  من  أهي  اللغة،  أصل  حول  اللسانيات  علامء 
اللسان ال  أن هذا  بلسان واحد))(، غري  البرشية األوىل تكلمت  أن األرسة  واحلقيقة 
يزال حمل جدل حتى اليوم؛ حيث يذهب رهط من الباحثني يف اللسانيات إىل أن اللغة 
العربية هي لغة أبينا آدم، فمن املحال أن خُيلق دونام لغة للتواصل مع بنيه، وقد 
دة،  املوحِّ العائلية  آدم  أمة  ابتدأت األمة األوىل  العربية، فمنها  اللغة  قيل إن لغته هي 

))(املرجع السابق ص ))3(
للثقافة،  األعىل  املجلس  )القاهرة:  أمحد عثامن وآخرون   : ترمجة  السوداء،  أثينة  برنال.  مارتن  برنال،   )((

ط)00)م())/89(.
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التي حتدثت بالعربية وعبدت اهلل الواحد، فكان الناس أمة واحدة يف عهده، تكونت 
عىل أساس وحدة الدين ووحدة اللغة ووحدة العائلة الواحدة، والقائلون هبذا القول 

يستدلون عىل ذلك بعدة أشياء منها:

أأ "الكم اهلائل من الكلامت الشبيهة بالعربية يف كل اللغات األخرى احلية؛ 
مما يؤكد أهنا مجيعها من أصل واحد وهذا األصل هو اللغة التي تشبه كل اللغات وهي 
اللغة العربية، حيث إن )80 باملئة من األفعال من اللغة السنسكريتية أصلها عريب، و 
75 باملئة من األفعال الالتينية أصلها عريب، كام أن كال من الفينيقية و اآلرامية و اللغات 
الرشقية أصلها عريب( ))(. وقد مجع صاحب معجم الفردوس))( قرابة 4) ألف كلمة 
"   عرشة  إنجليزية أصلها عريب، ومن قبله الدكتور سليامن أبو غوش يف كتابه املاتع 
آالف كلمة إنجليزية من أصل عريب". وقد يقول قائل إن اللغة االنجليزية حديثة عهد 
وعمرها ال يتجاوز 500 سنة، ومن الطبيعي أن تكتسب كثريًا من املفردات العربية 
بحكم التأثري احلضاري ألمة اإلسالم إبان عهود االزدهار، إال أن الدكتور عيل فهمي 
جيزم  بل  اإلنجليزية،  تتجاوز  اللغة  مفردات  أن  يؤكد   – اللغة  جممع  –عضو  خشيم 
بأن اللغة العربية أم اللغات، مستدالً عىل ذلك بتتبع جذور كلامت اللغات القديمة 
التي تعترب لغات املستوى الثاين، وهي أم للغات احلديثة كاللغة السنسكريتية و اللغة 
العربية  املفردات  بحوثه آالف  الالتينية، ويكشف يف  واللغة  األكدية  و  اهلريوغليفية 
املبثوثة يف تلك اللغات القديمة التي تشبه إىل حد التطابق مفردات اللغة العربية، وقد 
وأهنا  القديمة  العاملية  اللغة  بواحدية  جازم  بيقني  ودراساته  تلك  مسوحه  من  خرج 

العربية أو العروبية كام حيب أن يسميها)3(.

  alkuwaityah. comا )((
))( الفلوجي، مهند عبد الرزاق. معجم الفردوس )الرياض: مكتبة العبيكان، ط)-))0)م(. 

العربية، ط)-))0)م(  )ص: 45(،  )القاهرة: مركز احلضارة  الكلامت  خشيم، عيل فهمي. رحلة   )3(
وينظر دراساته الصادرة عن نفس املركز: األكدية العربية، وكتاب الالتينية العربية، وكتاب الربهان 

عىل عروبة اللغة املرصية القديمة، وكتاب العرب واهلريوغليفية". 
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بب  اللغة العربية إهلام: ينطلق القائلون بأصالة اللغة العربية من كون اللغة 
ڄ  ڦ  زتڦ  تعاىل:  بقوله  مستدلني   ،آلدم اهلل  أهلمه  إهلام  أصلها  يف 
ڄرت]البقرة: )3[. وهو رأي له وجاهته، فأكرب رضبة وجهها علامء اللسانيات لنظرية 
اليوم  الداروينية حتى  تزال  اللغة، وال  اللسان األول وخروج  فتق  التطور متثلت يف 
يفرسوا  أن  املتقدمني  اللسانيات  علامء  بعض  حاول  وقد  ذلك؛  تفسري  عن  تعجُز 
ابتداء التواصل البرشي باإلشارة التي تطورت الحقًا إىل اللغة احلروفية، إال أن تلك 
الفهم  املستعصية عىل  الدماغ  املعقد، ومعاجلات  اللغة  التفسريات اصطدمت بجهاز 

والتفسري.

أما أهل التفسري فقد تنوعت آراؤهم يف فهم اآلية القرآنية ما بني قائل بأن اهلل علم 
آدم أسامء كل املوجودات، أو أهلمه اللغة))(، إال أن األوفق أن يقال إن اهلل ركب يف آدم 
القدرة عىل التسمية ومنحه القدرات اللغوية، ثم علمه طائفة من األسامء هبا ابتدأت 
حياته، ثم استعمل اإلنسان تباعًا هذه القابلية اللغوية املركبة بداخله، فاستحدث أسامًء 
وشقق مصطلحات كثرية، وهبذه القابلية اللغوية تنوعت بعد ذلك اللغات وتفرعت 
من اللغة األم. وقد صمم عامل اللغويات الشهري "نعوم تشومسكي" نظريته " املنهج 
التوليدي" باعتبار أن العقل يكتسب اللغة ويطورها، وهو تفسري متقدم،  وقد اقرتبت 
نظريته كثريًا من فهم القابلية اللغوية لدى اإلنسان، ومنهجيته تؤيد واحدية اللغة أو 
األصل املشرتك لكل اللغات "اللغة األم"، ويستدل عىل ذلك بتشابه اجلذور، ولكون 

اللغة بيولوجية يف األساس))(.

أن  إىل  منهم  طائفة  فذهبت  اللغة،  وضع  مسألة  األقدمون  علامؤنا  ناقش  وقد 

))(تفسري الرازي ))/ 397(. 
000)م(   ط  الثقافة،  لقصور  العام  اهليئة  )القاهرة:  الفكرية  رحلتي  الوهاب.  عبد  املسريي،  ينظر:   )((

)ص: 68)(. 

345345
 ركائز املقوالت الطرابيشية

345



أصلها توقيفي وضعها اهلل ثم طورها البرش))(، وممن قال به ابن جني وآخرون.))(

إىل  إشارة   .]37 البقرة:   [ رت  يئجب  ىئ  مئ        حئ  جئ  ی  ی  زت  تعاىل:  قوله  ويف 
استخدام الكلامت، وهي إشارة حاسمة يف نفي نظرية تطور اللغة من اإلشارة، إذ كيف 
يتلقى آدم الكلامت وهو جيهل الكالم؟ )3(والبيان امتنان من اهلل لإلنسان، قال تعاىل: 
رت]الرمحن[.  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  زت 
والبيان لغة اإلفصاح والتعبري عام لدى اإلنسان من معان بكامل الوضوح، وال يكون 
ذلك إال بلغة. واحلوار الذي جرى بني آدم وربه، ثم االبتهال من آدم فيه دالالت عىل 

استخدام اإلنسان األول للغة )4(.

ويف سكنى آدم للجزيرة العربية، كام ورد ذلك عند املؤرخني )5(إشارة إىل املهد 
األول  املسجد  ُبني  وحيث  األوىل،  البرشية  األرسة  تكونت  حيث  للبرشية،  األول 

ں  ڱ  ڱ   ڱ      ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  زت  تعاىل:  قال  اهلل،  ليعبد  التاريخ  يف 
ں ڻ رت  ]آل عمران[ وليس غريبًا أن يتفتق لسان آدم عن اللغة العربية، وتبقى 
تلك اجلزيرة حمضن اللغة األوىل حتى عرصنا، عىل الرغم من التطورات التي مرت 
َمْن  ُل  )أوَّ فيه:  الذي جاء  النبيملسو هيلع هللا ىلص عن إسامعيل  بعضهم حديث  استشكل  هبا. وقد 
تعلم  إسامعيل  أن  فاملعروف  احلديث،  يف  إشكال  وال   .)6( امْلَُبيَّنَِة  بِاْلَعَربِيَِّة  لِساُنُه  ُفتَِق 
العربية من قبيلة جرهم اليامنية، ولكن اهلل آتاه بيانًا يف اللغة أبلغ من بيان أصحاهبا، 
وهذا وصف املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص " امْلَُبيَّنَِة"، فعربيته مل تكن كعربية جرهم بل تفوقت عليها، 

إرشاد   ،)9(  /7( الفتاوى  جمموع   ،)(8(  /(( للرازي  املحصول   ،)(8( )ص:  املستصفى  ينظر:   )((
الفحول ))/ )4(. 

))( اخلصائص ))/ )4(، فردوس اللغة ))/9)(. 
)3(البوريني، عبد الرمحن أمحد. اللغة العربية أصل اللغات كلها )عامن: دار احلسن، ط)-998)م(  )ص: 6)(. 

)4( املرجع السابق )ص: 7)(. 
)5(تاريخ الطربي ))/ )))(. 

)6( فتح الباري البن حجر )6/464( إسناده حسن.
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ولعل هذا هو رس تفوق لغة عرب الشامل فيام بعد "لغة مرض" عىل لغة عرب اجلنوب، 
ومن ثم نزل القرآن بعد ذلك عىل لسان عرب الشامل "قريش بالتحديد". كام استشكل 
َوَأْخنُوُخ( الذي أخرجه ابن  َوِشيُث  آَدُم  َيانِيُّوَن:  َأْرَبَعٌة رُسْ َذرٍّ  َأَبا  )َيا  بعضهم حديث 

حبان يف صحيحه، وقد قال عنه الشيخ األلباين: "ضعيف جدًا"))(.

وقد حصل بعد آدم  االنقسام البرشي وخلفت خلوف تفرقت هبم البلدان 
جددها  التي  التوحيد  راية  حتت  جديد  من  التوحد  ظروف  هتيئت  حتى  واأللسن، 
حممدملسو هيلع هللا ىلص وبلغة التوحيد األوىل التي عبد هبا اهللَ آدُم، وقد التفت بعض علامئنا إىل )ما 
رمى القرآن إليه، فربزت يف أذهاهنم وحدة البرشية، ووحدة األرض بيتًا هلا، فقالوا بأن 
البرشية منذ أن بعث رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص كأهنا عادت إىل وحدهتا التي جاء القرآن املجيد 
السموات  اهلل  خلق  يوم  كهيئته  استدار  قد  الزمان  ألن  واحدة،  أمة  الناس  كان  هبا؛ 
واألرض، عىل يدي الرسول اخلاتم ملسو هيلع هللا ىلص، الذي أحيا اإلبراهيمية ورفع لواء أمة األنبياء 
ًقا يف  كلها( ))(. ولذلك قال اإلمام الرازي: )كاَن ]ملسو هيلع هللا ىلص[ ُنوًرا ِمن أْنواِر اهللَِّ َتعاىل ُمرْشِ
مَجِيِع  إىل  َرُسواًل  َفكاَن  اجلَوانِِب،  بَِبْعِض  خَمُْصوًصا  َيُكوُن  ال  ُه  أِلنَّ العامَلِ،  أْقطاِر  مَجِيِع 
اخلاَلِئِق، ملِا ُرِوَي َعنُْه ملسو هيلع هللا ىلص: ” »ُبِعْثُت إىل األمْحَِر واألْسَوِد« “ َفال ُيوَجُد َشْخٌص ِمَن اجِلنِّ 
ِة امُلتاَبَعِة، وإْن كاَن كافًِرا َفهو ِمن  تِِه إْن كاَن ُمْؤِمنًا َفهو ِمن ُأمَّ واإلْنِس إاّل وَيُكوُن ِمن ُأمَّ

ْعَوِة. " )3(. ِة الدَّ ُأمَّ

ومن مقتىض هذا التجديد العاملي، وإعادة األمة الواحدة التي حتدث عنها القرآن، 
أن تكون رسالة اهلل األخرية للناس بلغتهم األم، لغة أبيهم األول آدم، ألهنا األصل 
ومنها تفجرت اللغات الفرعية؛ وإن كانت هذه النظرية حتتاج ملزيد استقصاء ومسح 
الرئيسة ملعرف عالقتها بالعربية، ومن يدري فلعل الزمن يكشف  العامل  لبقية لغات 

للناس حقائق جديدة لفهم رس االصطفاء اإلهلي هلذه اللغة، وايداعها كتابه العظيم.

))( التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان ))/ 387(. 
))( العلواين، مصطفى جابر. عاملية اخلطاب القرآين )فرجينيا: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط)-))0)م(  )ص: 6)(. 

)3( تفسري الرازي )9)/ 530(. 
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جغرافية الرسالة:

حتدثنا سابقًا أن "جورج" بنى نظريته يف خمصوصية رسالة النبي للعرب وحدهم 
عىل ثالث ركائز، مفهوم األميني، ولغة العرب، وحدود جغرافيا العرب.

لغزوة  متهافت  تأويل  إىل  جلأ  الكتابيني؛  للروم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  غزو  تفسري  أعياه  وملا 
إىل  العرب،  األميني، أي مرشكي  التحول من حرب  أن هذا  )والواقُع  فقال:  تبوك، 
حرب الكتابيني الروم هو ما يمكن أن يفرسه أو – عىل األقل- يسهم يف تفسري ثاين 
متثلت  التي  تلك  وهي  احلديبية،  صلح  بعد  الفتيَّ  باإلسالم  عصفت  ثقة  أزمة  أكرب 
باإلرضاب عن املشاركة يف غزوة تبوك التي كانت فاحتة احلمالت عىل أرض الروم. 
فعدا الفشل الذي انتهت به هذه الغزوة، فقد احتلت مكاهنا يف احلوليات اإلسالمية 
باسم غزوة العرسة ومتيزت، أكثر ما متيزت، بتخلف املتخلفني، أو املثَّاقلني والقاعدين 
آيات  التقريعي، الذي يشغل ثالثة أرباع  البيان  القرآين. ويكاد يكون  التعبري  حسب 
من  املستنكفني  أي  اخلوالف،  أولئك  ضد  والعرشين،  والتسع  املئة  التوبة  سورة 
الصحابيني عن املشاركة يف غزوة تبوك، هو األعنف يف نوعه يف كل سور القرآن؛ ومما 

يزيده عنفًا ارتباطه، يف سورة التوبة دومًا، باألمر بقتل املرشكني حيثام وجدوا( ))(.

لقد ورط املؤلف نفسه يف مضيق جلب، جراء استدعاء غزوة تبوك ليبني عليها 
دلياًل لنظريته، إذ يزعم أن ثمت إرضاًبا جلأ إليه الناس يف معركة تبوك متردًا عىل أوامر 
إذ كانوا يفهمون أن الرسالة املحمدية ال عناية هلا  الكتابيني،  النبي بغزو إخواهنم 
بغريهم من الكتابيني، وهو زعم خيايل ال وجود له يف تاريخ غزوة تبوك، ومل يفكر فيه 
أحد من املتخلِّفني، فضاًل أن يعرب عنه، ولنا تعقيب عىل ما قاله املؤلف نجمله فيام ييل:

11  أسباب غزوة تبوك: إن غزوة تبوك مل تأت إال نتيجة للرد السلبي من قبل 

))( طرابييش، ص)94(.
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الروم وحلفائهم من عرب الشام عىل دعوة النبيملسو هيلع هللا ىلص، فقد متثلت البداية يف )قتل سفري 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص احلارث بن عمري األزدي- عىل يدي رشحبيل بن عمرو الغساين، حينام 
بعد ذلك  النبيملسو هيلع هللا ىلصأرسل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل عظيم ُبرصى، وأن  السفري حيمل رسالة  كان 
رسية زيد بن حارثة التي اصطدمت بالرومان اصطداما عنيفا يف مؤتة، ومل تنجح يف 
أخذ الثأر من أولئك الظاملني املتغطرسني، إال أهنا تركت أروع أثر يف نفوس العرب، 
قريبهم وبعيدهم( ))(. ثم توالت األحداث، وقد كان الصحابة مرتقبني لغزوة ملك 
غسان للمدينة، وهذا ما ختربنا به رواية البخاري وغريه عن عمر بن اخلطاب، قال: 
َنْوَبتِِه،  َيوَم  األْنَصاِريُّ  َصاِحبِي  َفنََزَل  لَِغْزِوَنا،  اخلَْيَل  ُتنِْعُل  اَن  َغسَّ أنَّ  ْثنَا  دَّ حَتَ قْد  )وُكنَّا 
ًبا َشِديًدا، وقاَل: أَثمَّ ُهَو؟ َفَفِزْعُت َفَخَرْجُت إَلْيِه،  َب َبايِب رَضْ َفَرَجَع إَلْينَا ِعَشاًء َفرَضَ

اُن؟ ( ))(. َفقاَل: قْد َحَدَث اليوَم أْمٌر َعظِيٌم، ُقلُت: ما ُهَو، أَجاَءت َغسَّ

فقد كان الصحابة يرتقبون عدوانا جديدًا من قبل الروم وحلفائهم، حتى جاءهتم 
ينتحل  خرج،  الذى  الرجل  هذا  )أن  هرقل:  إىل  كتبت  العرب  نصارى  أن  األخبار 
دينك،  تلحق  أن  تريد  كنت  فإن  أمواهلم،  فهلكت  سنون،  أصابته  هلك،  قد  النبوة، 
فاآلن، فبعث رجال، من عظامئهام، وجهز معه أربعني ألفا، فلام بلغ ذلك نبي اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
كتب يف العرب()3(، وهي رواية تتوافق مع رواية ابن سعد: )َبَلَغ َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص أن 
وأجلبت  لسنة.  أصحابه  رزق  قد  هرقل  وأن  بالشام،  كثرية  مجوعا  مجعت  قد  الروم 
معه خلم وجذام وعاملة وغسان، وقدموا مقدماهتم إىل البلقاء. فندب َرُسول اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

النَّاَس إىل اخلروج()4(.

مغازي   ،)97  /(( الكربى  الطبقات  يف  سعد  ابن  ذكرها  والرواية   ،)364 )ص:  املختوم  الرحيق   )((
الواقدي ))/ )34(، اإلصابة يف متييز الصحابة ))/ )68(. 

))( صحيح البخاري )9)5، صحيح مسلم 479). 
)3(املعجم الكبري للطرباين )8)/ )3)(، جممع الزوائد ومنبع الفوائد )6/ )9)( قال اهليثمي: فِيِه اْلَعبَّاُس 

ْبُن اْلَفْضِل اأْلَْنَصاِريُّ َوُهَو َضِعيٌف. 
)4( طبقات ابن سعد ))/ 5))(، مغازي الواقدي )3/ 990(. 
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لقد ترصفت اإلمرباطوريتان الرومانية والفارسية باملنطق االستعالئي للطغاة  مع 
ليقبَض عىل  اليمن  "باذان" عامله عىَل  إىل  أرسَل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ودعوته، فكرسى  رسالة 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص ويأيت به إليه! وأمراء العرب النصارى قتلوا سفري النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهرقل بدأ يعد 
العدة، فكان ال بد من مواجهة التهديد الوجودي لدعوة اإلسالم، )ثم إّن الرومان يف 
الشام والعراق ومرص وغريها من البلدان قوم غزاة، ال تربطهم بأهل البالد األولني 
إال صالت القهر املادّي واألديّب. فالذي يعرتض عىل زحف اإلسالم إىل الشامل جيب 
أن يسأل نفسه قبل ذلك: مل سكت عن زحف الرومان إىل اجلنوب؟ وعن الطريقة التي 
يبارشون هبا حكم هذه األقطار املغلوبة عىل أمرها؟. واملقارنة املنصفة جتعل ما يطلبه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص شيئا ال غبار عليه. دعوا العقائد املختلفة تبني عن نفسها، وجتذب الشعوب 
إليها، أو ترصفهم عنها. . . لكّن هذا الطلب قوبل بالرّد املسّلح. فال دولة الروم تفتح 
أبواب املصيدة عن الفرائس التي تضطرب داخل جدراهنا، وال كنيسة الروم ترّحب 

هبذا اجلو اجلديد" ))(.

الذين   - املنافقني  ُيْلبَس  أْن  املؤلُف  َحاوَل  املتخلفني:  ختلف  أسباب    22
ختلفوا عن غزوة تبوك -  ثوب املعارضة السياسية، وهي حماولة فاشلة ارتدت عىل 
الذي  الكتابيني واألميني"  "خرافة  املنافقني يف  أٌي  من  يفكر  مل  إذ  باخلرسان،  نظريته 
يف  ال  الطرابيشية،  الفرية  هذه  املصادر  لنا  تذكر  ومل  اخلياالت،  الكاتب  حوهلا  ينسج 
ذهن  يف  إال  هلا  وجود  ال  أنه  بسيط،  لسبب  األدب،  وال  التاريخ  وال  احلديث  كتب 

"جورج" الذي نسجها من خياله!

وكانت جل أعذار القوم تتمثل يف املشقة، وهيبة مقارعة إمرباطورية الروم، وقد 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  تعاىل:زت  بقوله   تعلالهتم  اهلل  خلص 

))( حممد الغزايل، فقه السرية، ص))40(. 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ رت ] التوبة: )4[. ثم غلفوا حقيقة جبنهم ونفاقهم بأعذار 
تافهة، مثل ما فعل اجلد بن قيس حني قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: )أو تأذن يل يا رسول اهلل؟ فإين 
رجل أحب النساء، وإين أخشى إن أنا رأيت نساء بني األصفر أن أفتتن، فقال رسول 

زت ٿ ٿ ٿ  اهلل:  أنزل  ذلك  فعند  لك،  أذنت  قد  عنه:  اهللملسو هيلع هللا ىلص وهو معرض 
ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ   ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ رت ] التوبة: 49 [ (  ))(. وقد دارت مكاشفة بني اجلد هذا وابنه، قال فيها االبن ألبيه: 
)ملَ ترد عىل رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مقالته؟ فو اهلل ما يف بني سلمة أكثر ماال منك، وال خترج وال 
حتمل أحدا! قال: يا بنى، ما يل وللخروج يف الريح واحلر والعرسة إىل بني األصفر؟ 
واهلل، ما آمُن خوفا من بني األصفر، وإين يف منزيل بخريب، فأذهب إليهم فأغزوهم، 
إين واهلل يا بني عامل بالدوائر! فأغلظ له ابنه، فقال: ال واهلل، ولكنه النفاق! واهلل، لينزلن 
عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيَك قرآن يقرؤونه. قال: فرفع نعله فرضب هبا وجهه، فانرصف 

ابنه، ومل يكلمه. وجعل اخلبيث يثبط قومه())(.

كام تعلل قوم من املنافقني بحراجِة املوسِم وشدِة الصيف وقالوا لبعضهم بعضا : 
، َوإِْرَجاًفا بَِرُسوِل اهللَِّملسو هيلع هللا ىلص()3( فأنزل  ا يِف احْلَقِّ َهاِد، َوَشكًّ ، َزَهاَدٌة يِف اجْلِ )الَتنِْفُروا يِف احْلَرِّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  زت  فيهم:  وتعاىل  تبارك  اهلل 
ڈ       ڎ  ڌڎ  ڌ     ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

وقد  التوبة[   [ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک      ک ک ک      گ گ رت 

أمجل لنا ابن هشام يف سريته، احلالة إباَن صدور األمر النبوي باالستعداد للغزو، فقال: 

))( تفسري ابن أيب حاتم، )6/ 809)(، وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )6/ 5)))(.  
))( مغازي الواقدي )3/ 993(. 

)3( سرية ابن هشام ))/ 7)5(.
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ِة النَّاِس،  وِم، َوَذلَِك يِف َزَماٍن ِمْن ُعرْسَ )أن رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر َأْصَحاَبُه بِالتََّهيُِّؤ لَِغْزِو الرُّ
، َوَجْدٍب ِمْن اْلباَِلِد: َوِحنَي َطاَبْت الثِّاَمُر، َوالنَّاُس حُيِبُّوَن امْلَُقاَم يِف ثاَِمِرِهْم  ٍة ِمْن احْلَرِّ َوِشدَّ
َعَلْيِه، َوَكاَن َرُسوُل  ِذي ُهْم  الَّ َماِن  احْلَاِل ِمْن الزَّ ُخوَص َعىَل  َوَيْكَرُهوَن الشُّ ْم،  َوظِاَلهِلِ
ِذي َيْصُمُد َلُه،  ُه ُيِريُد َغرْيَ اْلَوْجِه الَّ اَم خَيُْرُج يِف َغْزَوٍة إالَّ َكنَّى َعنَْها، َوَأْخرَبَ َأنَّ اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقلَّ
َماِن، َوَكْثَرِة اْلَعُدوِّ  ِة الزَّ ِة ، َوِشدَّ قَّ ُه َبيَّنََها لِلنَّاِس، لُِبْعِد الشُّ إالَّ َما َكاَن ِمْن َغْزَوِة َتُبوَك، َفإِنَّ
ُه ُيِريُد  ُهْم َأنَّ َهاِز، َوَأْخرَبَ َب النَّاُس لَِذلَِك ُأْهَبَتُه، َفَأَمَر النَّاَس بِاجْلِ ِذي َيْصُمُد َلُه، لَِيَتَأهَّ الَّ

وَم.())( .   الرُّ

وقد  ووحدانًا،  زرافات  إليه  املخلفون  تدافع  الغزوة  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عاد  وعندما 
وصف اهلل أحواهلم بقوله تعاىل: زت چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
فميزت  رت]التوبة[  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ   
انتحلت  التي  النفاق  زمرِة  وبني  ظروفهم-  حبستهم  ممن   - األعذار  أهل  بني  اآلية 

األكاذيب لتتملَص من غزوة العرسة.

فهذه رواياُت القرآِن والسنِة ومحلة األخبار والسري بينت لنا أسباَب نكوِل املنافقني 
عن اخلروج مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملقارعة الروم، ومل يرش أحد منهم إىل أنَّ سبب اإلرضاب 

إشكالية "مواجهة الكتابيني" التي اخرتعها "الكاتب"!
عليها  يبني  ثم  يصدقها،  ثم  األساطرَي،  خيرتُع  الذي  اخلياِل  من  نوٍع  أماَم  نحُن 

األحكام والنظريات!

عي أن الرسالة الرئيسة  33  القرآن يمتدح غزاة تبوك: لقد كان الكاتب  َيدَّ
تنكر  من  أول  لكنه  القرآن،  إلسالم  االعتبار  يعيَد  أن  هي   " القرآن  "إسالم  لكتاب 
الرسالة  حرص  الذي  القرآين  للتوجه  خمالفة  تبوك  غزوة  أن  يزعم  فهو  الرسالة،  هلذه 
التوبة  بحجم  كاملة  سورة  أن  فاضح  بشكل  يتجاهل  حني  يف  فقط،  العرب  أمة  يف 

))(سرية ابن هشام ))/ 6)5( 
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امتألت بآياٍت تشيد بموقف املهاجرين واألنصار الذين ثبتوا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف تبوك 
ونارصوه وآزروه، فقال عنهم رهبم تعاىل:زت ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ 
ەئ   ەئ وئ وئۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ رت] التوبة[حتى أولئك النفر))( 
الغزوِة  يف  للمشاركِة  به  يتبلغون  ما  يبتغون  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إىل  جاءوا  الذيَن  الفقراِء  من 
َل  العظيمة، ولكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اعتذر هلم لقلِة ذاِت اليِد، فانرصفوا وهم يبكون، فسجَّ

الرائَع يف قوله تعاىل: زت ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  القرآُن موقفهم اإليامين 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ت اآلياُت األدواَر السيئة للمنافقني الذين ختلفوا عن  ۉ ې ېرت]التوبة[  ثم عرًّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  تعاىل:زت  فقال  الغزوة، 
ڌڎ  ڌ     ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
الغزوة  لتمويل  املتصدقني  القرآن موقفهم من  وقّرع  ]التوبة[.  ڎ ڈ      ڈ ژ رت 

ەئ  ائ  ائ   ى  ى  ې  تعاىل:زت  فقال  املباركة، 
ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ    ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ىئی رت ]التوبة[.

كل هذه اآليات مل  تثر  انتباَه الكاتِب، ومل تنبهه إىل أن غزو الكتابيني منسجم مع 
َمقبول عند املؤلف، فتلك  القرآن غري  أْن يكوَن خرب  القرآن الكريم؟! إال  توجهات 
قصة أخرى، فال يصدع رؤوسنا بإسالِم القرآِن الذْي ال يعري أخباره تلك األمهية. . . 

تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علوًا كبريًا.

اللذاِن جتاوزا  ا  مُهَ الفتوحاِت  أنَّ األحاديَث وإسالَم  يرى  "الكاتُِب"  كاَن  إذا  ثم 
احلدود اجلغرافية لرسالة حممد ملسو هيلع هللا ىلص العربية، فهل جهل النبي ملسو هيلع هللا ىلص حدود رسالته، ومن 

))( وردت الروايات أن عددهم اثنا عرش رجاًل. 
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سيدي-  حاشاه  رسالته؟!  حدوَد  يعَي  أن  دوَن  دارهم،  ُعقر  يف  الكتابيني  هاجم  ثم 
صلوات ريب وسالمه عليه-.

لست أدري عندما يكتب هؤالء القوم، ويقعون يف هذه التناقضات بأي نفسية 
وذهنية يكتبون؟! ولست أدري كيف يفكر هؤالء الذين ينبهرون بمثل هذه الكتب 

من شبابنا املسلم، وبأي صحائف ينبهرون!

Pحجم املتخلفني عن غزوة تبوك: كاَن عدُد من خرج مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف  44
بحدود  املنافقني  من  ختلفوا  والذين  رجل،  ألف  ثالثني  قرابة  تبوك 
ثامنني منافقًا  ، وبحساب بسيط فاملتخلفني يمثلون نسبة %)0.0 )) 
يف األلف(، فهل تستحق هذه النسبة الضئيلة أن يطلق عليها جورج: 

)ثاين أكرب أزمة ثقة عصفت باإلسالم(   ؟!

صحيح أن القرآن تناوهلا بالتقريع الشديد، ونزلت آياٌت تفضُح املنافقنَي، لكنها 
القيادة  خلَف  والطاعة  االنضباط  مبدأ  إعالُء  األول:  املساق  مساقني،  يف  جاءت 
القرآن يف  املتخلفون، وتلك طريقة  ارتكبه أولئك  الذي  النبوية، وبيان شناعة اجلرم 
مواكبة احلوادث الفردية- مثل قصة حاطب واملجادلة وغريها- أو احلوادث اجلامعية؛ 
الثاين:  بأول. واملساق  أوالً  النوازل  الدين احلنيف ومعاجلة  مبادئ وأحكام  لرتسيخ 
املسلم  املجتمع  أمام  الذين متادوا يف غيهم، وهتك سرتهم  املنافقني  الغطاء عن  رفع 
ليحذر منهم، بعد صرب طويل حتمله الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومداراة لشغبهم املزمن، فكانت 
سورة التوبة هي الكاشفة أو الفاضحة كام يسميها الصحابة، ألهنا عّرت زمرة النفاق.

تبوك كانت خميبة  نتيجة غزوة  أن  الكاتب  يزعُم  تبوك:  نتائج غزوة   55
لآلمال، وُمني املسلمون فيها بفشل ذريع، حيث يقول: )فعدا الفشل 

الذي انتهت به هذه الغزوة( ))( .

))( طرابييش، )94(. 
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وهو حمض تزييف من صاحبه، فلم َيُعْد النبيملسو هيلع هللا ىلص حتى تصالح مع أمراء العرب 
من النصارى ودفعوا له اجلزية، وحولوا والءهم من دولة الرومان إىل دولة املدينة.

نَُّة بن رؤبة، صاحب أيلة، فصالح رسول اهللملسو هيلع هللا ىلصوأعطاه  فممن جاء إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص )حُيَ
اجلزية، وأتاه أهل جرباء وأذرح، فأعطوه اجلزية، فكتب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هلم كتابا، فهو 
عندهم())(. )ثم إن رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص دعا خالد بن الوليد، فبعثه إىل أكيدر دومة، وهو 
أكيدر بن عبد امللك، رجل من كندة كان ملكا عليها، وكان نرصانيا. . ثم إن خالدا 
قدم بأكيدر عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فحقن له دمه، وصاحله عىل اجلزية، ثم خىل سبيله())(.

لقد استطاع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه الغزوة املباركة، أن يكرس خط احلامية األمامية للروم، 
وأن حيرر ربقة ملوك العرب يف تلك النواحي من التبعية للروم، لتكون املواجهة بعد 
ذلك مفتوحة مع قلب االمرباطورية يف الشام، ولتسجل الغزوة نقاَط تفوق يف سحب 
النفوذ من حتت هيمنة الروم؛ فقد )كان هؤالء املتنرصون من العرب أجنحة  بساط 
للروم. . فإقدام من أقدم منهم عىل مصاحلة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والتزامهم باجلزية َقٌص 
هلذه األجنحة، وبرٌت حلبال تبعيتهم للروم، وحترير هلم من هذه التبعية التي كانت تذهلم 
وختضعهم لسلطاِن الروم، لينالوا ِمْن سقط فتاهتم شيئًا يعيشون به، وخوفًا من ظلمهم 
لقوهتم الباطشة، وقد وفوا بعهد الصلح والتزموا أداء اجلزية، فأعطوها عن يٍد وهم 

صاغرون()3(.

ومن مكتسبات معركة تبوك أن الرسول أرسل رسالة ثانية)4( هلرقل، فقد )كان 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد أرسل إليه كتابًا يدعوه فيه إىل اإلسالم زمن عهد احلديبية، فأظهر هرقل 
قناعته بصدقه ملسو هيلع هللا ىلص، ولكنه خيش عىل نفسه من قومه وضنَّ بملكه، وظل عىل نرصانيته، 

))( سرية ابن هشام ))/ 5)5(. 
))( سرية ابن هشام ))/ 6)5(، سنن أيب داود، حديث رقم: )3037(. 

)3( عرجون، حممد الصادق عرجون. حممد رسول اهلل (دمشق: دار القلم، ط )- 995) م( ، ) 479/4( . 
)4( ينظر: جمموع الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، حممد محيد اهلل )بريوت: داء النفائس، 

ط6-987)م(  )ص: 0))(. 
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عاودته  ولكنه  املسلمة،  الكتائب  بجيوش  إليه  يسري  أن  قبل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مهامجة  وأراَد 
قناعته بأن حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص رسوٌل من عنِد اهلل جيده يف كتبهم، فرد مجوعهم التي حشدها مع

 قائده الروماين بعد أن وصلت إىل البلقاِء، وبعد أن بلغ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أمر جتمعاهتا حلربه، 
وسار إليه بكتائبه فلم جيد هلا أثرًا())(. وقد أقام النبي بتبوك عرشين يومًا، فعن جابر بن 
عبداهلل: )أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أقام بتبوَك عرشيَن يوًما())(. فأي عزة أن يتجول جيش عظيم 
بحجم ثالثني ألفًا ليعقد املعاهدات مع والة الروم، ويفرض اجلزية عليهم، ويدخل 
يف اإلسالم من يدخل منهم، ثم ال ينبس الروم ببنت شفة، وقد صدق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
ْعِب َمِسرَيَة َشْهٍر()3(.وقبل هذا وذاَك فقد سامهت الغزوة يف  ُت بالرُّ )ُنرِصْ حني قال:  
العملية،  النبوية  الرتبية  املسلم وصهره يف واحدة من حمطات  املجتمع  إعادة تشكيل 
ومل  البيضاء،  املحجة  عىل  الناس  فبات  الصفوف،  ومتايزِت  النفاِق  زيُف  َف  تكشَّ إذ 
َيُعْد للمنافقني نصرٌي وال ظهرٌي من بني جلدهتم بعد أن كانت ترعد هلم أنوف، فقد 
املسلم أصلب عودًا وأصفى صفًا،  املجتمُع  بان عوارهم، وكشف أمرهم، فأصبَح  
وانخزل الناس عن املنافقني ثم تضاءلت شكيمة املنافقني حتى قال عنهم حذيفة بن 
مَلا  الَباِرَد  امَلاَء  َب  أْرَبَعٌة، أَحُدُهْم شيٌخ َكبرٌِي، لو رَشِ َيْبَق منهْم إالَّ  اليامن بعد ذلك: )مَلْ 

وَجَد َبْرَدُه()4(.

كام أن الغزوة أعطت الفتوحات اإلسالمية دفعة نفسية قوية، فقد كرس الرسولملسو هيلع هللا ىلص 
بنفسه هيبة الروم من نفوس العرب، ومهد الطريق خللفائه من بعده، فام إن توفاه اهلل 
الشام  يف  العرب  لبالد  املستعمرين  الروم  حصون  تدك  اإلسالم  كتائب  كانت  حتى 
الفتِح حتى سقوِط القسطنطينية  وبالد األفارقة يف شامل أفريقيا، ثم استمر مسلسُل 
ث  عاصمة البيزنطيني، وحتققت أوىل البشائر بفتح مدينة هرقل، وستتبعها روما كام حدَّ

))( عرجون، حممد رسول اهلل:) 4/ 3)4 (
))( أخرجه أبو داود )35))(، وأمحد ))7)4)(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل) 574(. 

)3(صحيح البخاري 438، مسلم )))5(. 
)4(صحيح البخاري، حديث رقم: 4658. 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص هذه الغزوة هي بمثابة التطبيق العميل الرابع لعاملية الرسالة املحمدية، فقد 
عن  العاملي  اإلعالن  ذلك  متثل  ثم  للعاملني،  نبي  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  إعالنه  األول  التطبيق  كان 
وسلامن  احلبيش  بالل  موكبهم  يتقدم  واحلبشة  والروم  الفرس  رموز  من  نفر  إسالم 
آنذاك، ملك فارس وملك  الثالث: خماطبة ملوك األرض  التطبيق  الفاريس، ثم كان 
الروم وعظيم مرص وملك احلبشة، ودعوته هلم إىل اإلسالم، ثم كانت اخلطوة الرابعة: 
اخلروج بنفسه ملسو هيلع هللا ىلص جماهدًا َخارَج اجلزيرِة العربية ليمهد طريق العاملية أمام خلفائه ومن 
تبعهم بإحسان، )حتى ال يكون ألحد من املسلمني حجة يف التخلف عن اجلهاد لتبليغ 

العاملني حتقيقًا ملعنى قوله تعاىل:زت ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  الرسالة إىل  عموم 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ رت ]الفرقان[. فكام محلوا لواء اجلهاد وراياته لنرش اهلداية يف 
نطاق العرب، فليحملوا لواء هذا اجلهاد وراياته إىل سائر األمم والشعوب، ال فرَق 
بنَي أسود وأبيض حتى يتعامل هذا التكليف بنرش عموم الرسالة وتتناقله األجيال جياًل 

بعد جيل())(.

ومن هنا ندرك رس تلمظ "جورج" من هذه الغزوة، وحماولته الباهتة يف التنقص 
منها والطعن يف مقاصدها الناقضة لنظريته، وحماولة استدعاء املوقف النفاقي وتقديمه 
الرسالة  جغرافيا  بتحديد  القرآن  توجه  مع  املنسجمة  السياسية  املعارضة  صورة  يف 
وقومها، أال بئست القراءة وبئس القارئ، ذلك الذي يتخبط دونام عقٍل وال انصاٍف 

وال احرتاٍم ألبجديات احلقائق.
 

                                       

))( عرجون )476/4(.  
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                              الفصل الثاين
 

           عاملية الرسالة و الرسول

P .العاملية يف القرآن 
P  .عاملية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 





العاملية يف القرآن الكريم:

َيَتَميَُّز  ِء  ْ بِاليشَّ َأَثٍر  َعىَل  اللغويني من مادة علم وهي )تُدلُّ  العامل عند  أصل كلمة 
ِمْن َعاملَ())( والعاملني )عبارة عام يعلم به  ِه())(. والعامليُة )مصدٌر صناعيٌّ  َغرْيِ بِِه َعْن 
اليشء؛ واصطالحا: عبارة عن كل ما سوى اهلل من املوجودات؛ ألنه يعلم به اهلل من 

حيث أسامؤه وصفاته()3(.

ويف معجمية القرآن نجد أن لكلمة العاملني مستويات يف املعنى تتوسع لتشمل كل 
ما عدا اهلل من خملوق وهو مربوب هلل، قال تعاىل:زت ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ 
]األعراف[  رت  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ 

وقوله تعاىل: زت ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ    
چ          چ  چ رت ]الشعراء[. كام أن اللفظة تأيت يف مستواها األدنى لتعرب عن اإلنس 

فقط مثل قوله تعاىل: زت ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ رت  ]الشعراء[ وقوله تعاىل: زت گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ رت  ]املائدة[.
وعاملية اإلسالم تعني خماطبته لعامل البرش أمجعني.

))( معجم مقاييس اللغة )4/ 09)(. 
))( معجم اللغة العربية املعارصة ))/ 543)(. 

)3( التعريفات )ص: 45)(.   
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دالئل العاملية يف القرآن الكريم:

ما  عىل  وهيمنته  الكتاب،  هذا  عاملية  عىل  شاهدة  الكريم  القرآن  آيات  تفتأ  ال 
الناس مجيعًا، فالقرآن  العاملني إىل  باعتباره الكتاب األخري من رب  قبله من الكتب، 

زت پ پ  پ پ ڀ  يصف نفسه بأنه خطاب للعاملني يف أكثر من موضع، قال تعاىل: 
ڀڀرت  ]يوسف[  ، ص: 87، القلم: )5، التكوير: 7). ثم حيدد مهمته ودوره 
الناس من ظلامت اجلهالة والكفر إىل نور اإليامن، قال  الناس كلِّ  العظيم يف إخراج 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  زتٿٿ  تعاىل: 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زت  تعاىل:  وقال  ]إبراهيم[.  رت  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   پ  پپ  ٻ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  زت  تعاىل:  وقال  ٿٹرت]الزمر[. 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  زت  تعاىل:  وقال  ]النساء[.  رت   ائ  ائ  ى  ى 
هذا  افرتاء  استحالة  إىل  النظر  يلفت  ثم   .](85 البقرة:   [ رت  ں  ں  ڱ 
فال  داخله  من  خارجه؛  ومن  داخله  من  حمفوظ  هو  إذ  ومنتهاه،  مبتدئه  يف  الكتاب 
يستطيع أحد أن يأيت بمثله أو جياري علومه، ومن خارجه فال يستطيع أحد أن يقصيه 

من الوجود حتريفًا أو إلغاء، قال تعاىل: زت ڱ ڱ    ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ رت ] يونس[ وقال 
تعاىل: زت ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ ں رت ] احلجر[  وغريهن من اآليات التي 

ترسخ عاملية هذا اخلطاب يف صور متعددة.

مقومات العاملية يف القرآن الكريم:

أودَع اهلل سبحانه وتعاىل رسالته األخرية للبرشية يف هذا الكتاب العظيم، الذي 
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هو زبدُة الكتب السابقة، وآخر الكلامت اإلهلية للبرش، ومن وقف أمام هذا الكتاب 
تظهر له عامليته من أول وهلة، فهو ليس ِخطابًا للعرب – كام يزعم الزاعمون- وال 
بعض  نتتبع  أن  لنا  ويمكن  العاملني،  لعموم  خطاب  بل  به،  للمؤمنني  خطاب  حتى 

مقومات العاملية الظاهرة يف هذا الكتاب، وهي كالتايل:

أأ  اخلطاب:معجز هو هذا الكتاب، يف تركيبه يف مواضيعه، يف قربه وبعده، 
فهو قريب ميرس الفهم ألول نظرة، وبعيد األغوار كلام أرجعت فيه البرص، تفتحت 
لك آفاق ال حدود هلا، وهذا رس علوه عىل ضيِق الزماِن واملكاِن، إذ جيُد كل جيل فيه 
ما يروي عطشه، وجييب عىل أسئلته، ويعثر عىل كنوز مل ُيسبق إليها من قبل، فقط إذا 

جاءه بقلب سليم، وعقل مفتوح.

ومن سامت العاملية واخللود يف هذا الكتاب سمة التجريد؛ )جتريد يعلو عىل كل 
اخلصائص املحلية())(، هذا التجريد الذي يوغل يف استخدام الضامئر وأدوات الوصل 
من  اخلالدة  العربة  أفق  إىل  الزمكان،  حيز  من  بقارئه  لريتفع   " الذين  التي،  الذي،   "
تلك القصة أو احلدث العابر، ويتعمد تغييب أعيان قصصه كثريًا، ألنه هيتمُّ بالعربة ال 
األشخاص، وباملعاين ال الذوات، ومن هنا جيد قارئه - يف أي زمان ومكان – صورته 

فيه.

املوروث  وريث  )فهو  السابق  للوحي  وراثته  العاملي،  الكتاب  هذا  سامت  ومن 
هذا  كافة  القرآن  اسرتجع  فقد  واملرسلني.  األنبياء  آخر  وإىل  آدم  عهد  من  الروحي 
بمنطق  قراءته  وأعاد  عاجله  ثم  "التصديق"،  بمنطق  للبرشية  الروحي  املوروث 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ    ڇ  زت  تعاىل:  قال  "اهليمنة"())(. 
ڈ ڈ ژژ رت ] املائدة[.

ط)-996)م(   حزم،  ابن  دار  )بريوت:  الثانية  اإلسالمية  العاملية  محد.  حاج  القاسم  أبو  حممد  محد،   )((
  .)78/((

))( محد، العاملية اإلسالمية الثانية ))/78(. 
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وقد تنوعت آراُء املفرسين حول مفهوم اهليمنة، ما بني قائل بأهنا تعني احلفظ، 
فالقرآن مستودع الكتب الساموية وحافٌظ لوصاياها، وآخرون رأوا يف اهليمنة الشهادة 
الوريث  هو  القرآن  صار  فقد  أوضح،  تفسريًا  يعطينا  النبوي  والواقع  الكتب.  عىل 
الرشعي لكل الكتب الساموية التي سبقته ما علمنا منها وما مل نعلم، وفيه أودَع اهللُ 
كان  ثم  الكتاب،  غري  وحي  وال  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  بعد  نبي  ال  إذ  للبرشية؛  األخرية  وصاَياُه 
التصديق للكتب السابقة يف عموم تنزيلها، واهليمنة عىل ما بقي منها، فام بقي خيضع 
َثُكْم أهُل الكتاِب فال  للعدسة القرآنية تصويبًا وختطئة، وذلك مفاد قولهملسو هيلع هللا ىلص : )ما َحدَّ
ُبوُهْم،  ا ملْ ُتَكذِّ ُبوُهْم، وقولوا: آَمنّا باهللِ وُكتبِه وُرُسِله، فإْن كان َحقًّ ُقوُهْم وال ُتَكذِّ ُتَصدِّ
ُقوُهْم())(، ألن آلة التحريف قد اشتغلت وال ندري ما الذي  ُتَصدِّ وإْن كان باطِاًل ملْ 
أبقته من صحيح تلَك الكتب، فكانْت اهليمنُة األخرية للقرآن هي الضامنة الوحيدة، 
ملنِع انتقال وترسب حتريفات القوم إىل العقل اإلسالمي، وإذا أراَد العقُل اإلسالميُّ 

أن ينظر يف تلك الكتب، فلينظر إليها بعدسة القرآن .

السابقة، وقد الحظ  الكتب  القرآن عىل كل حماسن  اهليمنة شمول  ومن مظاهر 
املفكر املسلم "عيل عزت بيجوفيتش" )أن القرآن مركب فريد جيمع بني واقعية "العهد 

القديم" ومثالية "العهد اجلديد())(.

هذه اهليمنة القرآنية، واحدة من أهم ما يبطل دعاوى القوم – أهل الكتاب – بأن 
لدينهم رشعية يف الوجوِد تعادُل رشعيَة الدين اخلاتم، وترى أنه دين خاص بالعرب 
الذين مل يبلغهم خرب الكتاب، وهي دعاوى تنقضها مهمة اهليمنة التي وصف اهلل هبا 
كتابه، وقبل ذلك ينقضها هتاوي مصداقية تفاصيل تلك الكتب، إذ امتدت إليها يد 

التحريف، قال تعاىل:زت ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ 

))( األلباين، السلسلة الصحيحة، حديث رقم: ) 800)(. 
))( بيجوفيتش، عيل عزت. اإلسالم بني الرشق والغرب، ترمجة: حممد عدس )الكويت: جملة النور، ط)-

994)م(  )ص: )4(. 
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ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ رت  ]البقرة[ وقال تعاىل: 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  زت 
ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ     چ چ چ ڇ ڇ ڇ رت  ]البقرة[. فاستبدهلا 

اهلل هبذا الكتاب املهيمن.

مل  الذي  الوحيد  اإلهلي  النص  فهو  حفظه،  اخلطاب  هذا  يف  العاملية  سامت  ومن 
متسسه يد التحريف التي عبثت بالكتب السابقة، كام ذكرنا آنفًا، وهذا ما جعله مهيمنًا 

عليها، وما مكنه من البقاِء كموجٍه عاملٍي لإلنسان كل اإلنسان.

وحمفوظية القرآن، سمة تكفل اهلل هبا كام ذكر يف كتابه، قال تعاىل:زت ڳ ڳ ڳ 
ڱ    ڱ ڱ ڱ ں رت  ]احلجر[ وقال تعاىل واصفًا كتابه:زت ڈ ڈ ژ           ژ  
ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱڱ ڱ   ں ں 
زت ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ  ] فصلت[. وقال تعاىل:  ڻ ڻ رت 

يئ جب حب خب مب ىب يب رت ] الكهف[ .
الصدور،  يف  حمفوظ  فهو  بالتواتر،  القرآن   نقل  هلا  اهلل  هيأ  التي  املحفوظية  هذه 
وتلك  واحد،  حلرف  خرم  دونام  جيل،  بعد  جياًل  األمة  تتناقله  السطور،  يف  مزبور 

واحدة من معجزاته، واستعصائه عىل عبث البرش.

بأن تكفل هو -جل يف  ويف هذه املحفوظية رمحة وداللة، رمحة من اهلل للبرشية 
عاله- بحفظ مصدر النور واهلداية هلا، حتى ال ختتبط يف ظلامت اجلاهلية، وداللة عىل 

عاملية هذا النص الفريد وخلوده.

وقد ُفحصت العديد من املخطوطات القديمة للمصحف الرشيف يف أكثر من 
وجدوا  إذ  للباحثني،  مذهلة  النتائج  وكانت  املشع،  الكربون  عنرص  بواسطة  جامعة 
التطابق بني تلك النسخ من املخطوطات رغم عمرها القديم، مع النسخة املوجودة 
عنها  أعلنت  التي  "برمنغهام"  بجامعة  القرآن  خمطوطة  منها  القرآن؛  من  أيدينا  بني 
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اجلامعة يف العام 5)0)م، و تضم صفحتني من القرآن الكريم، ُعثر عليها يف جامعة 
برمنغهام؛ وتبنّي بفحصها بتقنية الكربون املشع أن عمرها يبلغ نحو 370) عامًا؛ وقد 
David Thomas أستاذ الالهوت يف جامعة  علق عليها الربوفسور ديفيد توماس 
برمنغهام بقوله: )إنني منصدم ومندهش جدًا أن نجد جزءًا من خمطوطة للقرآن )تتألف 
من صفحتني( كتبت قبل أكثر من 370) سنة ميالدية عىل األقل )وهذا يعادل ))4) 
سنة هجرية(. إن هذه املخطوطة تؤكد أن القرآن كتب يف زمن النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وليس 

كام كنا نعتقد أنه تم جتميعه واإلضافة عليه بعد وفاة النبي الكريم())(.

املخطوطات  من  جمموعة  وهي  بصنعاء،  الكبري  اجلامع  خمطوطات  وكذلك 
والرقائق القرآنية تبلغ حوايل 4500 خمطوطة، كتبت باخلط الكويف واحلجازي وغريها 
من اخلطوط غري املنقوطة، تعد بعضها من أقدم النصوص القرآنية املوجودة، اْكٌتِشَفْت 
مع عدٍد من املخطوطات التارخيية يف اجلامع الكبري بصنعاء القديمة عام )97)م عىل 
تاريخ  أرجع  اإلشعاعي  الكربون  وحتليل  لإلسالم،  األوىل  للعصور  وتعود  طرس 

الرق األثري إىل )67 م))(.

"بادن  "توبنغن" يف والية  ويف منتصف ديسمرب 4)0)م عثر باحثون يف جامعة 
باليد،  خطت  اجلامعة  مكتبة  يف  الكريم  القرآن  من  نسخة  عىل  األملانية،  فورمتبريغ" 
من  املأخوذة  العينات  نتائج  وكشفت  امليالدي،  السابع  للقرن  املخطوطة  وتعود 
املشع، أهنا تعود  بالكربون  التأريخ  تاريخ كتابته عرب طريقة  لتتبع  القرآنية  املخطوطة 

لفرتة ما بني 649-675 ميالدية)3(.

www. bbc. com/arabic   )((
))( ينظر: محدون، رزان غسان محدون. املخطوطات القرآنية يف صنعاء من القرن األول اهلجري )صنعاء: 

اجلامعة اليمنية، أطروحة ماجستري، 004)م(  )ص: 353(. 
)3( ينظر: خمطوطات القرآن والفيلولوجيا الرقمية، مقابلة مع الدكتور ألبا فيديل، حترير أمحد شاكر )بريوت: 

مركز نامء للدراسات والبحوث، 6)0)م(. 
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عىل  الدامغة  األدلة  من  )ُتعدُّ  القديمة  القرآن  ُنسخ  عىل  املعملية  البحوث  وهذه 
وقتنا  إىل  األوىل  أيامه  منذ  تبديل،  أو  حتريف  أي  من  الكريم  القرآين  النص  سالمة 
الراهن، وذلك خطاٌب يفهُمه علامء الغرب الذين يبحث بعُضهم عن َثَغرات إلثبات 
أن نوًعا من التغيري قد اعرتى نسخ القرآن الكريم عرب العصور، لكن ما جَيُِب تأكيُده هنا 
والتنويه به أنَّ اعتامد املسلمني يف نقل النص القرآين وإثباته إنام هو عىل التواتر الشفهي، 

جياًل بعد جيل، وليس دور املصاحف الرشيفة إال تأكيَد ذلك النقل وتوثيقه())(.

وقد القى خرب خمطوطة القرآن بجامعة "برمنغهام" صدى عامليًا، حيث بلغ عدد 
القرآن  حمفوظية  البحتة،  املعملية  بالتجربة  أثبت  ألنه  قارئ،  450مليون  اخلرب  قراء 
وتذكرت  اإلعالمي  االهتامم  ذلك  تابعت  البرشي؛  التحريف  من  وصيانته  الكريم 
الزوبعة اإلعالمية التي أحدثها الفيلسوف اليهودي "باروخ سبينوزا" يف منتصف القرن 
السابع عرش يوم أصدر كتابه الشهري " رسالة يف الالهوت والسياسة" الذي نقض فيه 
مصداقية التوراة، وبرهن عىل )أن األسفار اخلمسة وأسفار يشوع والقضاة وراعوث 
وصموئيل وامللوك ليست صحيحة())(. فقارنت بني اهتاممني األول يؤكد مصداقية 
القرآن الكريم وبالبحث العلمي التطبيقي القطعي أمام أنظار العاملني، والثاين يثبت 
حتريف التوراة وباملنطق التارخيي والعقيل ويمثل نقطة فارقة لدى مثقفي أوروبا إزاء 

الكتب املقدسة.
الداخيل  النقد  بني  مجع  الذي  حزم)3(  ابن  اإلمام  إليه  سبقه  ]سبينوزا[  وبحث 
أن  غري  التوراة،  كتابة  تاريخ  تتبع  خارجي  ونقد  تناقضاهتا،  وبيان  التوراة  ألسفار 
موجة  مع  ترافقت  أهنا  وبالذات  وقع   هلا  كان  اليهودي  البيت  داخل  من  الشهادة 

التنصل  من هيمنة الكنائس واألحبار.

 ixzz62R4bK1zo#/91448/0/ https: //www. alukah. net/library   )((
))( سبينوزا، باروخ سبينوزا. رسالة يف الالهوت والسياسة، ترمجة: حسن حنفي )بريوت: دار التنوير، ط)-005)م(  )ص: 

  .)(57
األندليس"، عدنان  ابن حزم  األديان عند  "نقد  كتاب  و  بعدها،  وما   )93 والنحل ))/  امللل واألهواء  الفصل يف  ينظر:   )3(

املقراين، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ص37) وما بعدها. 
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ومعلوم عند املتخصصني يف تاريخ األديان، أن التوراة التي بني أيدينا اليوم قد 
كتبت بعد قرون متطاولة من وفاة سيدنا موسى- - إذ  ترجح بعض املصادر أنه تويف 
يف 73)) ق. م، بينام تعود أقدم نسخة من التوراة للقرن الرابع امليالدي، مما جعلها 
حيرفون  كانوا  الذين  اليهود  ألحبار  املريضة  النفسية  عن  ناهيك  للتحريف،  عرضة 

الكلم عن مواضعه، كام حدثنا القرآن الكريم))(.

غربية  دراسات  صدرت  فقد  التحريف،  عبث  من  يسلم  مل  اإلنجيل  وكذلك 
عديدة- قديمة وحديثة – تتقى التناقض واالختالف فوقفت عىل آالف االختالفات، 
وال  األصل))(،  عن  وحياٍد  انحراف  ألف   50 من  أكثر  إىل  "شورر"  القس  أوصلها 
ننسى أنه يقارُن النسخ احلديثة مع النسخ األقدم، أما النسخة األصلية فال وجود هلا، 
األناجيل  من  وصلت  قصاصات  أقدم  وأن   -- وفاة   بعد  إال  األناجيل  تدون  مل  إذ 

. عمرها يصل إىل 00) سنة بعد وفاة

ويف سياق علمي مغاير تتبع العامل الفرنيس "موريس بوكاي" النصوص العلمية يف 
التوراة واإلنجيل والقرآن، فخرج بنتيجة جازمة أن القرآن وحده من تتوافق نصوصه 
مع العلم احلديث بدقة متناهية، فبخع أمام القرآن العظيم وأعلن إسالمه، وصار من 
كتابه  وختم  الغرب.  حضارة  إلنقاذ  اإلسالم  بحيوية  تبرش  التي  الشخصيات  أشهر 
تسعة  األدبية متت خالل  األعامل  يمثل جمموعة من  القديم  )العهد  بقوله:  الفريد)3( 
تعريف  األناجيل  غاية  . وكانت  فيها.  انسجام  فسيفساء ال  إنه يشكل  تقريبًا.  قرون 
عيان  شهود  يكونوا  مل  ُكتَّاهَبا  أنَّ  واملؤسُف   ، وأقوال  أفعال  رواية  طريق  عن  الناس 

))( ينظر: الكريانوي، رمحت اهلل بن خليل الرمحن. خمترص كتاب إظهار احلق، اخترصه: حممد أمحد ملكاوي 
)الرياض: وزارة الشؤون اإلسالمية، 6)4)هـ(  )ص: 6)(. 

))( روبرت كيل تسلر. حقيقة الكتاب املقدس حتت جمهر علامء الالهوت، ترمجة: عالء أبو بكر )القاهرة: 
مكتبةوهبة، ط006)م(  )ص: 04)(. 

)3(التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم
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املنقولة عنهم())(.  أولئك  التعبري عن كلامت  بساطة  إهنا بكل  نقلوها.  التي  لألفعال 
ثم يعقب عىل القرآن قائاًل: )والوحي القرآين وقد حلق بالوحيني اللذين سبقاه، ليس 
يف  املختلفني  الناس  كتابات  ظاهرة  هو  الذي  النصوص  يف  التناقض  من  خاليًا  فقط 
االناجيل، بل إنه يربز للذي يامرس اختباره وحتليله بموضوعية كاملة يف ضوء العلم، 
ذاتيته اخلاصة به، وهي االتفاق التام مع النظريات العلمية احلديثة، ويكشف كام سبق 
حقائق من النوع العلمي جتعل من املستحيل عىل رجل يف عرص حممد ملسو هيلع هللا ىلص أن يكتبه())(.

وكتٌب هذه حاهلا من التحريف أنى لنا أن نقارهنا بكتاب اهلل املحفوظ بحفظه، 
املربهن عىل حفظه يف سياقه اخلارجي " النقل املتواتر والتطابق الشامل جلميع النسخ، 
واحلقائق"،  العلم  مستجدات  أمام  النص  "متاسك  الداخيل  وسياقه  آنفًا"،  أرشنا  كام 
وهو سياق جاء حمفوفًا بالتحدي الدائم للبرش أن يأتوا بسورة مثله، أو جيدوا فيه ما 

يتناقض داخليًا أو يتعارض مع حقائق العلم القطعي.

قال  الساعة،  قياِم  وحتى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عىل  نزل  مذ  اهلل  كتاب  يف  قائم  حتد  وهو 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ     ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  تعاىل:زت 
أو  تناقضًا  فيه  جيدوا  أن  يزال-  وال   – حتداهم  كام  ۉۉرت]يونس[.  ۅ      ۅ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ     ڇ   چڇ  چ  تعاىل:زتچ  قال  اختالفًا، 
البرشي،  العلم  وتضاعف  والدهور،  األيام  تعاقب  ومع  ڈڈرت]النساء[ 
وانفجار املعارف، مل يزدد القرآُن إال ألقًا وهيمنة عىل قمم املكتشفات العلمية، وعجز 
العقل البرشي أن جيد تناقضًا رصحيًا بني حقائق العلم وحقائق القرآن، أو بني آيات 

القرآن بعضها ببعض.

املكتب  )بريوت:  خالد  حسن  ترمجة:  والعلم،  والقرآن  واإلنجيل  التوراة  بوكاي.  موريس  ))(بوكاي، 
اإلسالمي، ط3، 990)م(  )ص: )9)، 93)( بترصف يسري. 

))( املرجع السابق. 
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عىل  وهيمنته  واتساقه  وإعجازه  وحفظه  تركيبه  يف  املدهش  الكتاب  هذا  أيكون 
الكتب السابقة، كتابا خاصا بعرب الصحراء؟! أال سحقًا وبعدًا لقراءة تتعامى عن 

شمس احلقائق.

قد تنكر العني ضوء الشمس من رمد    ***         وينكر الفم طعم املاء من سقم.

بب  املخاطِب واملخاَطب: سمة بارزة يف القرآن الكريم أن يكون املخاطِب 
يعود  إذ  القديمة  الكتب  نجده يف  ما  العاملني، بخالف  اهلل رب  اخلط؛  فيه عىل طول 
يف  وجل  سبحانه   - اهللَ  فنجُد  القرآن  أما  الراوي،  أو  األنبياء  إىل  املخاطِب  ضمري 
عاله - خياطب البرَش ِكَفاحًا دونام وسيٍط، فالقرآُن مستفيٌض باخلطاِب املبارش من اهلل 
سبحانه وتعاىل بضمري املتكلم "نحن" أو "أنا"، أو ضامئر املتكلم: كنوِن الفعل )نفعل( 
وكاأللف اللينة والنون )نا( أو الياء )ين( - كالمها ضمريان للمتكلم األول الفاعل؛ 

وقد يكون مفعوال، والثاين املفعول  أو املضاف واألمثلة عىل ذلك كثرية منها:

زت ک کک گ رت ]اإلرساء:70[ وقوله تعاىل: يب ٿ ٹ  ٹ ىب ]غافر:)5[
وقوله تعاىل: زت ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ رت ] ق[.

ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ     ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  زت  تعاىل:  وقوله 
ھھ رت  ]احلرش[. وقوله تعاىل: زت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپرت]إبراهيم:34[.

ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  "قل"،زت  باألمر  يقرتن  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  اخلطاب  جاء  وإذا 
ڭ ڭ ۇرت  ]البقرة:89)[.زت ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑرت .]ال عمران[.

 فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص مبلغ عن ربه. وأحيانًا االلتفات من صيغة املتكلم إىل خماطبة الرسول 
زت ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  تعاىل:  قوله  ذلك  من 
ۉ ۉ رت ] ق[. أو االلتفات من صيغة الَغْيَبة إىل خطاب الرسول مثل قوله تعاىل: 
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]طه: 4))[. ناهيك عن اخلطاب املبارش للرسول بصيغة  زت ٱ ٻ ٻ ٻرت  
األمر مثل قوله تعاىل: زت چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍرت]املائدة:67[.

التنوع والتبدل املطرد للخطاب  الواعي هلذا  القارَئ املنصَف، واملتتبَع  )لذا فإنَّ 
بني دفتي الكتاب العزيز ال يملك إال التسليم بأن الذي يدير هذا اخلطاب كله ويصدر 
عنه؛ هو مصدر خارج مستقل عن ذاِت الرسوِل امُلَبلِّغ، خارج مستقل عن كل العامَلني 
ال  عام  به  وينأى  وجالله،  قدره  يناسب  بام  دوما  اخلطاب  يوجه  جليل  املخاَطبني، 
يليق به، حكيم عليم بطبيعة املخاَطبني وحاهلم، وباخلطاب األمثل هلدايتهم والتأثري 

عليهم())(.

إن يف استفاضة ضمري املخاطِب يف القرآن الكريم داللة حاسمة عىل مصدرية هذا 
الكتاب، وخماطبته للعاملني أمجعني سمة متفردة حتدد العالقة بني املخاطِب واملخاَطب، 
تتنوع صورها إال أهنا تنطلق من مركزية واحدة أن هذا خطاب موجه من اهلل العظيم 
إىل عباده الفقراء هلدايتهم، وقد ورد يف األثر: من أراد أن يكلمه اهلل فليقرأ القرآن. وإنه 
لتكريم أي تكريم أن يتلقى اإلنسان كل اإلنسان من خالقه بشكل مبارش دونام وساطة 

وال حجب برشية، وما ثم إال رب خياطب وبرش يتلقى.

العريب  املؤمن،  وغري  املؤمن  مجيعًا،  الناس  فهُم  بعامة  القرآِن  هبذا  املخاَطُب  أما 
وغري العريب، والكتايب والوثني، ولذلَك حرضت تلك الرشائح يف اخلطاب القرآين، 
فالقرآُن ليَس ِخطابًا لفئة املؤمنني، بل خطاب مفتوح للبرشية بكل تنوعاهتا، ونلمس 
" الذي ورد يف القرآن عرشين مرة،  " يا أهيا الناس  ذلك يف استخدام اخلطاب العام 

تتنوع مضامينه لتؤدي رسالة واحدة أن هذا خطاب مفتوح للبرشية مجعاء، منها قول

ڇ   ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ڄ  تعاىل:زت 

))( هارون، نبيل عبد السالم. القرآن من املتكلم؟ )القاهرة: مكتبة الوفاء(  )ص: 48(. 
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َمْفُتوٌح  ِخَطاٌب  اآليِة  ففي  احلجرات[.   [ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ رت 
أو  أو شعوبيات  قبليات  العرقي من  التميز  أسَس  الواحِد، وينسُف  يؤسُس لألصِل 
شعوبيات إذ دورها حمصور يف التعارف والتعاون، ثم يريس معيار التفاضل احلقيقي 

بني أبناء األرسة البرشية الواحدة املتمثل بالتقوى.

ومن ألفاظ اخلطاب املفتوح للعاملني مناداة الناس ببنوهتم ألبيهم األول آدم )يا 
بني آدم( وقد ورد هذا اللفظ ثامين مرات يف القرآن الكريم، وهو خطاب يستعطف 
لألب  الوفاء  مشاعر  تتحرك  أن  وعسى  لعل  للبرش،  الواحد  واألب  اجلامعة  الرحم 
األول، فيعوُد بنو آدم لسرية أبيهم يف التوحيد، ومناصبة عدو أبيهم " إبليس " العداء، 

وهذا ما نلمسه يف قوله تعاىل:زت ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چچ ڇ 
أبوهيم  إخراج  ثأر  اجلديد،  القديم  بالثأر  يذّكرهم  فهو  ]يس[.  ڇ  ڇ ڇ ڍ رت  
من اجلنة، حتى ال يكرروا نفس القصة ويسقطوا يف براثن عدو أبيهم وعدوهم األزيل 

" إبليس"، قال تعاىل:زت ژ ژ ڑ ڑ ک ک         ک ک گ گرت 
]األعراف[ . ثم نجد خطابًا ألهِل الكتاب مبارشًا، من اهلل رب العاملني يذكرهم بأيامهم، 
إهالك  بعد  األرض  يف  والتمكني  والتوحيد  بالنبوة  زماهنم  عاملي  عىل  وتفضيلهم 
عدوهم الذي سامهم سوء العذاب، ثم يأيت عىل ذكر أخبارهم ونكباهتم ونكساهتم 
ونجاحاهتم وإخفاقاهتم يف جتربتهم املمتدة، ثم يدعوهم إىل اإليامن بالرسالة اخلامتة. 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  زتڦ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
كام  فقط،  العرب  للمرشكني من  فهل هذا خطاب  البقرة[.   [ ک ک ک ک رت 
يتخرص اخلراصون؟! أم رسالة السامء األخرية لكل الناس كي يؤوب اجلميع إىل اهلل 

خاشعني.

يربيهم  خاٌص  خطاٌب  وهو  القرآين،  اخلطاب  من  األوفُر  النصيُب  وللمؤمننَي 
التي  املسلمة  النواة  خطوات  ويرافق  احلياِة،  درِب  يف  البصائر  ويمنحهم  ويعلمهم 
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أخرى، حتى ختتط  هلا  ويبني  تارة،  تارة وهيذهبا  فيحفزها  عينية،  القرآن عىل  رباها 
التجربة األوىل للدعوة اجلديدة حتت هيمنته وتوجيهه، ولذلك استشعرت ُأمُّ أيمَن 
أثر موت النبيملسو هيلع هللا ىلص  بانقطاع ذلك التوجيه اإلهلي حلركة األمة الناشئة، وعربت عن 
النبي  وفاة  زاراها عقب  – عندما  بكر وعمر  أيب   – للشيخني  العميق  الشعور  هذا 
ُيْبِكيِك؟ ما ِعنَْد اهللِ َخرْيٌ لَِرُسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص؟ َفقاَلْت:  ملسو هيلع هللا ىلص فوجداها تبكي، فقاال هلا: )ما 
ما َأْبِكي َأْن ال َأُكوَن َأْعَلُم أنَّ ما ِعنَْد اهللِ َخرْيٌ لَِرُسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلِكْن َأْبِكي أنَّ الَوْحَي 
امِء( ))(؛ فانظر هلذا الوعي الثاقب الذي ملح أثر الوحي الذي كان  َقِد اْنَقَطَع ِمَن السَّ
شق  عىل  والطاقة  البصرية  ويمنحها  خطواهتا،  ويقّيم  الناشئة،  األمة  حركة  يرافق 

طريقها.

وللكون حيز يف هذا اخلطاب القرآين، يبني اتساعه ومجاله وتناسقه، ومربوبية 
هذا الكون الفسيح خلالقه، وتسخريه هلذا اإلنسان، ويرسم معامل هادية للتعامل مع 
الطبيعة بتسخري عاقل، دونام طيٍش وال رسٍف؛ فرؤية آثار إبداع اهلل وصنعه يف هذا 
الفضاء الرحب، عبادة يوجه إليها القرآن، ودرجة من اإلحسان حري به أن خيطوها 

زت ڈ ژ    ژ ڑ  تعاىل:  قال  التسبيح،  بقافلة  ويلتحق  الكون،  مع  ليتناغم 
ڑ ک ک ک ک   گ گ گ رت ]آل عمران[.

الكتاب  هذا  يتصفح  من  يراها  اخلطاب،  عاملية  مظاهر  من  مظهر  أول  هذا 
العظيم مسلاًم كان أو غري مسلم، ألنه سيجد لنفسه نصيبًا يف ذلك اخلطاب، إذ هو 

كتاٌب يتجاوُز األرسَة املؤمنَة ليستوعَب األرسَة البرشيَة مجعاء.

لتكون  املدنية،  الفرتة  يف  ويتتابع  املكيِة  الفرتِة  من  ُيَصاغ  العاملي  اخلطاب  هذا 
معامل العاملية يف دعوة النبيملسو هيلع هللا ىلص واضحة جلية بارزة من أول يوم يف الرسالة وإىل أن 
التحقملسو هيلع هللا ىلص بالرفيق األعىل؛ فال ينبغي هلذا اخلطاب الذي يتحدث هبذه اللغة الكونية 

))( صحيح مسلم، حديث رقم: )454)(. 
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أن يكون خطابًا قرويًا هيتم بجزيرة صغرية  يف قارة آسيا، بل هو خطاب كوين يستوعب 
اإلنسان عىل امتداد الزمان واملكان.

البؤرة  ويشغل  القرآنيِة،  القيِم  قمَة  التوحيُد  يرتبُع  والوحدة:  التوحيد  جـجـ   
عىل  الطريَق  لنفِسها  وترسُم  القضايا،  بقيُة  تتفرُع  ومنه  القرآين،  املنظور  يف  املركزية 
قوالً  التوحيد  إرساء  إال  األوىل  النبيني  ُة  ُمِهمَّ وَهْل  الكربى؛  التوحيد  حقيقة  ضوِء 

وعمال؛ قال تعاىل: زت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ      ڀ ٺ 
ٺ ٺرت]األنبياء[ .هذا التوحيد الذي يقرر يف وعي املسلم أنَّ قضيَة الوجوِد 
واملصرِي واخللِق واألمِر بيِد اهللِ سبحانه وتعاىل، وأنه سبحانه وتعاىل هو الفرُد الصمُد 
العقدي، وهذا  الصفاُء  هذا  وتدبريه،  أمره  له يف  الذي ال رشيَك  الكون،  هلذا  املدبُر 
التوحيُد اخلالُص من الشوائب، هو املصباُح الوحيُد الذي حتتاُجُه البرشية اليوم إلنارة 
درهبا  إىل اهلل، ولن تعثر عىل هذا املصباح إال يف القرآن، )فاجلديد الذي أتى به التصور 
اإلسالمي ليس وجود إله، وإنام وحدانية هذا اإلله وتفرده، وإحياء املقاومة للوثنية، 
عقيدُة  فيه  سادْت  عرٍص  يف  اخلالص،  التوحيد  عن  احلائدة  املؤسسات  صور  ولكل 

التثليِث والثنويِة، وتدنت فيه عقيدة التوحيد يف الوعي الديني())(.

بنسب  هبا  وتلبس  الوثنيات،  وهدة  يف  األمِم  َلَدى  الديني  املوروُث  َسَقَط  لقد 
متفاوتة، فاليهودية انتحلت مذهب احللول لتخرج منه بعنرصية تطرد كل البرش من 
رحاب اهلل، وتستفرد بصفة اآلدمية وما دوهنم جوييم ال عالقة هلم بالبرش. واملسيحية 
ترومت  أم  روما  تنرصت  ذلك هل  بعد  ُيدرى  فال  التثليث،  بعقيدة  أوروبا  توسلت 
النرصانية، ثم اختذت من رجال دينها أربابًا ُيعبدون من دين اهلل، فعاد اإلنسان عبدًا 

ألخيه اإلنسان، وُحرم منحة التكريم واحلرية التي وهبها إياه الرب.

))( الفاروقي، إسامعيل راجي. التوحيد مضامينه يف الفكر واحلياة، ترمجة: السيد عمر )القاهرة: مدارات لألبحاث  و النرش، 
4)0)م(  )ص: 44(. 
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ذلك املوروث، غرَي أنَّ رحلَتُه باَءْت بالَفْشِل، إذ العلم يصف الظواهر وال يعللها، وال 
يمنحها املعنى، وال جييب عىل أسئلة الوجود الكربى.

ومن ُهنَا ندرُك فرادَة وعامليَة وحيويَة خطاِب التوحيِد النقي اخلالص يف القرآِن 
التعُب وهي تبحث عن منظور  أْن أضناها  بعَد  اليوم،  إليه  البرشيِة  الكريِم، وحاجُة 

متناسق للحياة يأخذ بيدها إىل السعادة والتوازن.

عىل  واإلجابة  للحياِة،  الشامِل  التصوِر  بناِء  عىل  ثمرُتُه  تقترُص  ال  التوحيُد  هذا 
أسئلة الوجود فقط، بل يؤسس لعاملية إنسانية يقطف اجلميع ثامرها احللوة، مسلام كان 
العاملي من خالل  السالم  البرشي ونرش  للتعايِش  فالتوحيُد يؤسس   ، أو غري مسلم 

تأكيد واحدية اإلله، وواحدية األصل البرشي، وواحدية املصري.

ڄ  زت  تعاىل:  قال  البرشية،  الوحدة  مداميك  بناء  يف  التوحيد  أثر  لنتأمل  ثم 
وقوله   .](3 ]احلجرات:  رت   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ 
َت خطاٌب يف  تعاىل: زت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ رت ] النساء: )[. َأثمَّ
التفتنا  فإذا  التوحيد،  نابعة من جوهر  اليوِم جيعُل واحديَة األصِل عقيدة الزمة  عامِلِ 
للوثنياِت اهلندوسيِة  فإنَّ طبقَة الربامهة - وُهم الذيَن خلقهم اإلله برامها من فمه- 
الدينية،  الوظائف  الكهنة والقضاة وبقية  الدينية فمنهم  هم املسيطرون عىل الشؤون 
وما دوهنم طبقات تتسافل حتى طبقة املنبوذين الذين ال يعرتفون هلم ببرشية أصاًل، 
وهم من القبائل السامية التي غلبها اآلريون يف أول الدهر، ثم صاغوا تلك العقائد 
اليوم  فاعلة حتى  العقائُد  تلَك  تزاُل  اإلنسانية، وال  الساميني حق  ليسلبوا  العنرصية 
ألولئك  يعيد  أن  غاندي"   " اهلندي  الزعيُم  حاوَل  وقْد  السنني.  آالِف  مروِر  رغَم 
ذلَك  اتبعوا  ثم  اهلل"،  "أبناء  اسم  عليهم  فأطلق  اآلدمية  كرامتهم  من  شيئًا  املنبوذين 
إذ هي  أنَّى هلم ذلَك،  العنرصية، ولكن  التقسيامت  لتجاوز  بمجموعِة قواننَي تسعى 
تقسيامت نابعة من عمق العقيدة اهلندوسية، وإلزالتها من النفوس، ال بد من غرس 
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يف  احلكوميُّ  الرتقيُع  وسيبَقى  الوثنية،  التصورات  هذه  من  حتررهم  جديدة  عقيدة 
إطاِر معاجلِة القشوِر والظواهر، ألن قوانني احلكومة ال تنفذ إىل العمق حيث العقائد 

كة لعواطف ومشاعر وقناعات البرش. امُلحرِّ

ولو تلمسنا وَصاَيا اإلخاء العاملي عنَد اليهوِد فلْن نجَد إال وصايا التوراة املحرفة 
كنعان  قبائل  أن  التكوين«  »ِسْفر  يف  جاَء  حيُث  العنرصي  االستعالَء  تكرُس  التي 
ملعونة، وأن قدر أفرادها أن يكونوا عبيدًا لبني إرسائيل: )ملعون كنعان. عبد العبيد 
يكون إلخوته« ))(، بل وتدعي أن اإلله قد عقد عهدًا مع إبراهيم ونسله من إسحاق، 
معه  عهدي  وأقيم  اسحاق.  اسمه  وتدعو  ابنا  لك  تلد  امرأتك  سارة  )بل  اهلل:  فقال 

ٱ  زت  تعاىل:  فقال  دعواهم،  القرآُن  فنَد  وقد  ))(؛  بعده(  من  لنسله  أبديا  عهدا 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿرت]املائدة: 8)[.
ثم جاء التلموُد وزاَد الطني بلة حني نزَع صفة البرشية عن ما   عدا اليهود إذ يؤكد 
املنظور التورايت بأنَّ اليهوَد جنٌس مقدٌس مغاير لغريه من األجناس، بل )يمكننا القول 
أشكال  من  وشكل  التوحيد  أشكال  من  شكل  بني  تتأرجح  التلمودية  اليهودية  بأن 
وحدة الوجود، وال تقرتب إال نادرًا من مرحلة وحدة الوجود التي وصلتها احللولية 
نسٍق  من  اليهوديِة  حتويِل  يف  َحاِساًم  َدْورًا  القبَّااله  لعبت  وقد   . القبَّااله.  يف  اليهودية 
العنرصية،  احللولية  النظرة  هذه  عمقت  وقد  كموين()3(،  حلويل  نسٍق  إىَل  توحيدي 
فدخلت اليهودية يف متاهة االستعالء، ثم دفعت الثمَن غاليًا عندما ختلت عن صفاء 
التوحيد واستبدلته بعبادِة عجل الذات واألنانية التي أكلت قلبها، فغضب عليها من 

يف األرض ومن يف السامء.

))(  سفر التكوين )9: 5)(. 
))( سفر التكوين، اصحاح) 7)(.

)3(املسريي، املوسوعة اليهودية)49/5(. 
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والذيَن تفاءَلوا بظهوِر املنظوِر العلموي العلامين كبديل للمنظور الديني، مل يلتفتوا 
هلوِة السقوِط األخالقْي  الذي طغى عىل العقل العلموي، إذ سقط األخري يف براثن 
العنرصيات العرقية والقومية، فقْد هيمَن املنظوُر العرقي عىل العقل العلامين األورويب 
مئات  فدبج  األورويب،  األنوار  عرص  يسمى  ما  بواكري  منذ  الزمِن  من  ونصفا  قرنا 
البحوث العلمية ليثبت تفوق اجلنس األبيض عىل ما عداه، ومل تكن العنرصية ممارسات 
فردية أو حالة شاذة، بل منظور ثقايف أسس له كبار فالسفة التنوير األورويب الذين 
االجتامعي  العقد  فيلسوف  العنرصية  للثقافة  فممن أسس  واملساواة،  باحلرية  برشوا 
الشهري "فولتري " الذي كاَن يرى أن األصول البرشية خمتلفة وليست من أصل واحد! 
ثم تفتق ذهن األديب الفرنيس " جوبينو"  عن تقسيم األجناس إىل ثالثة أنواع كربى " 
الرجل األبيض األورويب، والرجل األسود، والرجل األصفر"، ثم تابع بحوثه ليؤكد 
أن سبب اهنيار احلضارة الرومانية يكمن يف اختالط العرق اجلرماين النقي باألعراق 
األخرى، وكان كتابه " دراسة حول التفاوت بني أعراق البرش" دستور العنرصية بعد 
اإلنجليزي  األديب  أبرزهم  بالقبول، وكاَن من  املفكرين  العديد من  تلقفه  إذ  ذلك، 
الذي  عرش"،  التاسع  القرن  "أسس  كتاب  صاحب  تشامربلني"  ستيوارت  "هوستن 
د فيه للحركة النازية، بل كان "هتلر" يعترب " تشامربلني" نبي النازيني! وبقية القصة  مهَّ

معروفة ملن طالع جمازر هتلر بحق السالف والغجر واليهود))(.

واحلركُة العنرصيُة يف الغرِب مل تكْن وليدة اهلوس النازي، بل ثمرة طبيعية لتنظري 
من  كثرٌي  يزعُم  إذ  األوروبية،  النهضة  بواكرِي  منُذ  األورويب  التنوير  فالسفة  من  مجع 
فالسفتهم احتكاَر اجلنس الغريب لعنارص التفوق الطبيعية عن بقية البرش، فالفيلسوُف 
اإلنجليزيُّ "ديفيد هيوم" يقوُل  عن الزنوج: )إنني أميُل إىل االعتقاِد بأنَّ الزنوَج أحط 

))(ول ديورانت. رصح الفلسفة، ترمجة: أنور احلامدي ))/349(. 
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التسليم  رفضوا  الذين  من  واحًدا  "رينان"  وكان  البيضاء())(.  العنارص  من  بالطبيعة 
الذي  "هيجل"  األملاين  الفيلسوف  عنه  ورثها  نظرة  وهي  البرش())(،  تساوي  بنظرية 

وصف قارة أفريقيا بأهنا " بلد الطفولة الذي هو   مغلف بلون الليل األسود")3(.

دفعة  الطبيعي"،  واالنتخاب  لألصلِح"  "البقاِء  يف  دارون  نظريُة  أعطت  وقد 
للمنظوِر العنرصي الغريب، إذ استشعر البيض أنَّ قانوَن الطبيعَة يميض يف صاحلهم، 
وقد اصطفاهم لسيادِة األجناِس البرشيِة؛ )وبناًء عىَل ذلَك اعتقد األبيض أن استعباد، 
تنفيًذا  إال  ليس  األوريب  الرصاص  بواسطة  »املنحطة«  البرشية  املجموعات  إفناء  أو 
العنرصية يف  النظرية  اسُتغلت  بأخرى منحطة. وقد  راقية  استبدال جمتمعات  لنظرية 
بواسطة  ختلص  قد  املعتدي  ألن  العدوانية؛  األعامل  لتربير  الدولية  السياسة  جماالت 
هذه النظرية، من كل االعتبارات اإلنسانية جتاه األجانب الذين ينتمون إىل األجناس 
»املنحطة« التي كانت توضُع يف مصافِّ احليوان، أو أعىل منه َقِلْياًل( )4(، وهذا ما قرره 
فيلسوف العقل املحض " إيامنويل كانط" حني أعطى املربر إلبادة الزنوج كوهنم )ال 
يثريون يف النفس اإلنسانية أيا من املشاعر الراقية، وهذا جيعل التخلص منهم أمرًا ال 
هتتز له املشاعر اإلنسانية( )5(، وعند ذلك تقدم الزحف التوسعي االستعامري يطوي 
األرض، ومن عليها، مرتاح الضمري، ألن كهنة الفكر والتنوير قد منحوه صك براءة؛ 

ألي عمل يقرتفه جتاه األجناس املنحطة.

مجاجم  أحجام  لتقيس  احلفريات  ذهبت  بل  احلد،  هذا  عند  اهلوس  يتوقف  ومل 
الذي  مورتون"  جورج  صامويل   " األمريكي  الترشيح  عامل  زعم  حتى  األجناس، 

4)0)م(   هنداوي  مؤسسة  )القاهرة:  رياض  حممد  ترمجة:  األجناس،  خرافة  جكوماس.  جون   )((
)ص:))(.  

))( املرجع السابق. 
العاملية للطباعة  نبيل سعد )القاهرة: الرشكة  الغرب واآلخرون قصة هيمنة، ترمجة:  )3( صويف بيسيس. 

والنرش، ))0)م(  )ص: 38(. 
)4( املرجع السابق )ص: ))(.  

)5( كرم أبو سحيل، فقه التحيز "رؤية معرفية)القاهرة: دار السالم، ط6)0)،)م()ص:97(.
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األبيض،  الرجل  الزنجي أصغر من  الرجل  أن مججمة  َعى  وادَّ البرِش،  درَس مجاجُم 
و)اعتقد مورتون أن حجم اجلمجمة حيدد القدرة الفكرية لإلنسان، واستخدم مقاس 
القائلة  الفكرة  ليدعم  األنثروبولوجية  للكتابات  لتحليله  باإلضافة  كدليل  اجلمجمة 
بالرتاتبية العرقية؛ حيث وضع القوقازيني يف قمة الدرجات واألفارقة يف األسفل())(. 
 " " مورتون  به  قام  ما  لتفند هذا االدعاء، وتعترب  العلمية اجلادة  البحوث  ثم جاءت 
االستعالء  حركة  لتربير  العلم  استخدام  تم  كيف  فانظر  املزيف؛  العلم  خانة  ضمن 

والعنرصية عىل البرش.

 وهذه األقوال مل تكن تنظريات فلسفية تطوى يف الكتب، بل حتولت إىل عقيدة 
يصور  "كام  األدنى  الشعوب  واستعباد  االستعامر  تربير حركة  إثرها  عملية جاء عىل 

املنظور األورويب"، ثم صدرت قوانني حتمي هذه العقيدة العنرصية.

وكانِت النتيجة أن أبيدت أمم برمتها يف األمريكتني قدرها الباحث منري العكش 
بـ")))"مليون إنسان))(، وقد روى شيئًا من فصوهلا الدامية املؤرخ األسباين املطران 
تولومي كازاس")3( بام يندى له جبنُي اإلنسانية. وما حدَث لسكان األمريكيتني تكرر 

يف قارة أسرتاليا التي أبيد شعبها ليحل مكانه اإلنجليز.

وحقوق  والتنوير  الديمقراطية  تدعي  التي   – الرببرية  اجلموع  انساحت  ثم 
اإلنسان– لتختطف  )) مليون إنسان أفريقي عاشوا أسوأ صفحة عبودية يف التاريخ 
التي أرادت  النازية  الغربية مسرية العنرصية باحلركات  املنظور، ثم توجت احلضارة 

أن تعيد تشكيل العامل من جديد، لتحتفظ بالعرق النقي، وتبيد ما دونه من األعراق.

واليوَم وبعد أْن ختفف املنظور العلامين من علمويته العنرصية، ظهرت العنرصية 

wikipedia. org  )((
ط)- والنرش،  للكتب  الريس  رياض  )بريوت:  اجلامعية  واإلبادات  أمريكا  العكش.  منري  العكش،   )((

)00)م(  )ص: ))(. 
)3( ينظر كتابه: مذابح اهلنود احلمر )القاهرة: دار الفضيلة، ط)-007)م(. 
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املتشددة أو اخلوف من  الدينية  املذاهب  أو  القوميات  يف ثوهبا اجلديد، حتت الفتات 
اآلخر، وراجت االسالموفوبيا؛ ومردُّ ذلَك كله لغياِب اجلذر التوحيدي الذي يؤسس 
للوحدة البرشية، ويبني التصور العاملي لألرسة البرشية، ولن نجَد هذا اخلطاَب العاملي 
يف غرِي القرآِن، ولو ظللنا ننقب قرونًا عديدة، وندبج اإلعالنات تلو اإلعالنات. فإذا 
ٌة مَن األمِم ألَمرُت بقتِلها())(.  كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول عن الكالب: )لوال أنَّ الِكالَب أمَّ

فأيُّ رعايٍة جليلة يقدمها هذا الدين ملن هو فوَق الكلِب، خليفة هلذه األرض.

لقد فاَت املتفائلوَن الذيَن برشوا بانزواِء النظرِة الدينيِة يف عرِص العلم واالستنارة، 
"نيشته" بذكاِئِه، إذ تنبأ  ثم برتاكم تراث حقوق اإلنسان يف العقوِد املتأخرِة، ما رمقه 
النخب  للبرش كام تشاء  الدولة وتأطريها  يعني ظهور هيمنة  الدينية  اهليمنة  بأن هناية 
احلاكمة، فقال كلمته املشهورة: لقد مات اإلله. . احذروا الدولة. ولَك أن تتبَع الصوَر 
" جورج أورويل" الروائي الربيطاين يف روايته 984)م وهو يسترشف  التي رسمها 
عمل آلة الدولة، وكيف تفتك بحرية اإلنسان، وتعيد قولبته كام تشاء بفعل اإلعالم 
احلاكمة،  الطبقة  مصالح  ختدم  أجياالً  خُيرُج  الذي  امُلقنن  والتعليم  والسينام  املوجه 
وباسِم الديمقراطية وحرية الرأي والرأي اآلخر! والتفَت يمنًة ويرسًة لرتى النامذج 
السائدة يف عامل اليوم، سواٌء يف البالِد التي تدعي الديمقراطية أم يف البالد التي ال تزال 
نسبته،  اختلفت  وإن  التحكم  هو  باإلنسان  فالتحكم  احلاكمة،  الشمولية  ظلامت  يف 

فذاَك يدير اإلنسان بالقوة الناعمة، وهذا يسوقه بالعصا.

فأي مستقبل ينتظر هذه املجتمعات وهي مسكونة بالعداء لآلخر، اآلخر البعيد 
وهو  اليهودي،  أو  الساليف،  أو  اجلرماين  القريب،  اآلخر  ثم  واألسود"،  األصفر   "
وخطابه  القرآِن  غرِي  ومْن  القريِب؟  األمس  يف  حدَث  عام  بعيدًا  يكون  لن  مستقبل 
نٍص  املدمرة؟ وأيُّ  أوهامه  اإلنساِن من  منقذًا هلذا  يكوَن  أن  اإلنساين يمكن  العاملي 

))( أبو داود )845)(، مسند أمحد: حديث رقم 6788)، وصححه شعيب األرنؤوط، والشيخ الوادعي. 
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ينطوي عىَل مبدأ اإلخاء العاملي ويؤسس له يف مستوى النظرية والتطبيق، كام يوجد 
يف القرآن؟

حلقوق  معه  مقارنة  ال  بشكل  يؤسس  نٌص  اليوم  البرشية  يدي  بنَي  يوجُد  فال   
اإلنسان كام هو القرآن الكريم؛ ففي املستوى النظري يقر باألصل الواحد وبالتعايش 
أما  االنسان،  وحرية  واختيار  إرادة  واحرتام  اإليامن،  وعدم  اإليامن  يف  اآلخر  وحق 
دماِء  صيانِة  إىل  تفيِض  والتي  امللزمة  األحكاِم  من  حزمًة  فيقرر  التطبيقي  املستوى  يف 
اخلطاَب  إن  بل  ومعتقده،  ولونه  جنسه  عن  النظر  بغض  اإلنسان  وأعراض  وأموال 
القرآين يرتِقي إىل ربوٍة أخالقيٍة أعىل فيحض املؤمنني عىل اإلحسان لغري املسلم والرب 
ُه بجذر توحيدي هتيمن فيه  به وخماطبته وجمادلته بالتي هي أحسن؛ ثم يربُط ذلك كلَّ
رقابة اهلل عىل ترصفات املسلم ومدى التزامه، ويوم آخر ينتظر املحسن وامليسء امللتزم 

واملقرص يف سجل احلقوق اإلنسانية.

قارْن آية النساء - التي نزلت لنرصة هيودي مستضعف إزاء مسلم مستظهر عليه 
قبل  العدو  العدالة مع  اآليات مداميك  تلك  قبيلة األنصار، وكيف أسست  بعصبية 

الصديق، بل وعاتبت نبي اهلداية عىل جمرد التفاته لدعوى األنصاري، قال تعاىل: زتڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹٹرت]النساء[.- 
بأيِّ بياٍن عاملي حلقوق اإلنسان، لن جتد مثل ذلك االطراد والتوازن والبعد األخروي 

الذي يؤسس للحقوق يف الضمري والوجدان قبل تأسيسها يف أوراق القوانني.

أيكون هذا اخلطاب ذو األبعاد العاملية والشمولية والدالالت اإلنسانية خاص 
بنبي لقرى نائية يف صحراء العرب؟! أم هو خطاب اهلل لكل البرش يف كل زمان ومكان.

هذا  رؤية  َعْن  تتعاَمى  التي  والتعصِب،  اجلهِل  برمِد  املصابُة  العيوُن  بئسِت  أال 
املدى اإلنساين الرحيب الذي تبسطه أمامنا اآليات القرآنية العظيمة؛ ويا ويح البرشية 

إن مل تتدارك نفسها بطوق النجاة الذي يلقيه القرآن بني يدهيا.
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الذْي  التكليِف  عن  الكريم  القرآن  حيدثنا  واالستخالف:  التسخري  دد 
يستخلف  أن  يريُد  أنه  ملالئكته،  اهلل  حوار  يف  جاء  فقد  خُيلق،  أن  قبَل  باإلنساِن  أنيَط 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زت  تعاىل:  قال  األرض  عىل  جديدًا  خملوقًا 
التي رافقت عملية  التجهيزات  ]البقرة: 30[. ثم حتدثنا اآليات عن  پ پرت  
ذروهتا  يف  وكاَن  اجلديد،  اخلليفة  هذا  هبا  ُزود  التي  اإلمكانات  وعن  االستخالف، 
العلم؛ فيقوُل تعاىل:زتڦ ڦ ڄ ڄ رت ] البقرة: )3[. ثم حرية اإلرادة التي 

عرب عنها القرآن باألمانة، قال تعاىل:زتۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې 
] األحزاب: )7[. وبذلك يكون اإلنسان  ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ رت 

خليفة عىل هذه األرض بموجب االستخالف الرباين له، ودوره أن يبسط عليها نفوذه 
وفق حمددات املنهج اإلهلي الذي استمد منه رشعية االستخالف. هذا االستخالف 
هلذا  مسخرة،  طبيعة  فهي  لإلنسان،  وخملوقاهتا  الطبيعة  لقوى  اهلل  تسخري  بعد  جاء 

حت  جت    يب  ىب  مب  خب  حب  جب   يئ  زت  تعاىل:  قال  بينها،  الفريد  العاقل  الكائن 
ختمترت]اجلاثية: 3)[.

بدأت  سورة  فهي  جزافًا،  يأِت  مل  البقرة،  سورة  يف  االستخالف  آيات  وورود 
بحكاية االستخالف القديم آلدم، ثم االستخالف الوسيط لبني إرسائيل، ثم تسليم 
الراية ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص وأمته من بعده، بموجِب التكليِف اإلهلي، وهو استخالف ال حتده 
جزيرة العرب، بل ليشمَل العاملني، ليكون مصدر رخاء ورمحة هلم، ما التزم حمددات 
وتوجيهات املنهج اإلهلي. ثم إن هذا االستخالف جاء حمفوفًا بأحكاٍم كثرية تضبط 
خطوات املستَخلف "اإلنسان"، وترسم له معامل هادية يف التعامل مع الطبيعة والكون 
من حوله، تعامل يؤدي يف األخري إىل شكر اهلل، وتسخري ما أودعه اهلل يف هذه الطبيعة 

لصالح اإلنسان يف النهاية؛ فال رسَف وال عبَث بموارِد الطبيعة، قال تعاىل:زت پ 
ڀ ڀ  ڀڀ ٺ      ٺ ٺ ٺ ٿ رت  ]األعراف[. وال عدوان عىل حقوق األجيال 

ڭ  ڭ  ڭ  زت  تعاىل:  قال  واملادي،  املعنوي  بشقيه  لألرض  إفساد  وال  القادمة، 
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ڭ ۇ ۇ رت ] األعراف: 56[. وال بطَر يف األرِض وال استكبار يف األرض، 
ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى     ې  تعاىل:زت  قال 
فيها من هوام ودواب،  املبثوثة  األمم  لكل  القصص[. ورمحة شاملة   [ ۈئ ېئ رت 

قال تعاىل: زت ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ    چ ڇرت]األنعام: 38[.

ثم حيدد اخلطاب القرآين غاية هذا االستخالف بقوله تعاىل: زت ڌ ڌ      ڎ 
گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ 
ركنها  يف  جمسدة  هلل  العبودية  لتحقيق  استخالف  فهو  احلج[.   [ رت  ڳ  گ  گ 
العظيم الصالة، وإشاعة الرمحة لبني اإلنسان عرب شعرية الزكاة، ثم التعاون مع البرش 

لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ليغلب اخلري الرش، وينزاح املنكر إىل اهلامش.

تعاىل:  فيقول  للناس،  حضارهتا  وظهور  املحمدية  األمة  بعاملية  القرآن  ويبرش 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  زتٺ 
ڄ  ڄ   ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ 
ڃ ڃ رت ] آل عمران[. ويف اآلية بشارة بالظهور العاملي ألمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص – وقد 
حتقق- وفيها نعت ألهم صفة يف حضارهتم ممثلة بالرمحة، وفيها بيان لسبب سحب 
االستخالف من بني إرسائيل ومنحه لألمة املؤمنة، لتكون بدياًل ملن كفر بالنبيني وبدل 

الكتاب من اإلرسائيليني.

مأمورة  فهي  للناس"،  "ُأخرجت  اخلروج  لفظة  يف  العاملي  البعد  نلمس  ونحن 
باخلروج، وهنالك من أخرجها، )وذلك حني جعل من األمة اإلسالمية، أمَة دعوٍة، 
عىل  ارتكزت  التي  اليهودية  للتجربة  ِخاَلفًا  وذلَك  الناس"،؛  إىل  "اخلروج  مهمتها 

"التوطن" يف األرض املقدسة واخلطاب احلرصي بنص اآلية: زت ھ ھ ھ 
ے ے ۓ        ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ رت ]املائدة[.

وهكذا جعل اهلل لكل منا رشعة ومنهاجًا())(.

ابن حزم، ط)-996)م(   دار  الثانية )بريوت:  العاملية اإلسالمية  القاسم حاج محد.  أبو  محد، حممد    )((
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وليس  وهلة،  ألول  يبدوا  قد  كام  العرب  ليس  القرآين  املنظور  يف  واملسَتخلف 
أرض االستخالف هي جزيرهتم كام يزعم الزاعمون، بل املسَتخلف هنا هم املؤمنون 
أو  الذين جيسدونه واقعًا يف حياهتم وتعاملهم مع اآلخرين، عربًا كانوا  الدين،  هبذا 
غري عرب، فقد جاءت اآليات حاسمة لتقول إن االستخالف لن يكون جلنس معني 

وإنام حلملة الرسالة األخرية من أي جنس كانوا، قال تعاىل:زت ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
ىئ ىئ ی ی ی ی رت  ]حممد[.

ثم حيدد القرآن حدود االستخالف وهي عموُم األرِض، والشهادة عىل الناس 
أمجعني فيخاطب نبيه قائاًل:زت ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ 
موقعها  يف  حتى  الوسطية  أمة  فهي   .](43 ]البقرة:  رت   ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

اجلغرايف الذي يمكنها من االمتداد رشقًا وغربًا لتقوم بشهادهتا عىل العاملني.

ولست أدري كيف تكون الشهادة إن مل يكن للمسلم حضوٌر عاملي مميز، يمكنه 
من إبالغ رسالة اهلل إىل العاملني، فُيسِمع الدنيا تراتيل تلك الرسالة، ويستمع لردود 
أفعال األمم، كي يكون شاهد حق، له حضوره ومتيزه بني األمم، ال شاهدًا عن غيب 

ال يدري ماذا هنالك.

هذا التكليف الرباين باالستخالف والشهادة عىل الناس هو الذي حرك املسلمني 
قدياًم وحديثًا لالنسياح يف األرض جماهدين بسيوفهم العتاَة، وفاحتني بأخالقهم قلوب 
الناس، فسبقت أخالُقهم سيوَفهم، وطرقت أحلان التوحيد والعدل مسامع القلوب 
اإلنجليزي  املسترشق  من  جعلت  أفواجًا،  اهلل  دين  يف  أمم  ودخلت  هلا،  فاستجابت 
"الدعوة إىل اإلسالم"  "توماس أرنولد" يتتبع خطى اإلسالم الفاتح يف كتابه الشهري 
ليخلص بنتيجة مفادها: )مل نسمع يف ظل اإلسالم عن أي حماولة مدبرة إلرغام غري 
الدين  استئصال  منه  قصد  منظم  اضطهاد  أي  عن  أو  اإلسالم،  قبول  عىل  املسلمني 

 .)77/((
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الكتسحوا  اخلطتني  إحدى  تنفيذ   - املسلمني  خلفاء   - اخللفاء  اختار  ولو  املسيحي 
إسبانيا،  من  اإلسالِم  ديَن  وإيزابال  فرديناند  هبا  أقى  التي  السهولة  بتلك  املسيحية 
أو التي جعل هبا لويس الرابع عرش املذهب الربوتستانتي مذهبًا يعاقب عليه متبعوه 
إنجلرتا مدة ثالث مئة  اليهود مبعدين من  التي ظل هبا  السهولة  بتلك  أو  يف فرنسا، 

سنة())(.

لقد عجز " أرنولد" ومن قبله " غوستاف لوبون"))( من تفسري ظاهرة التسامح 
يف حركة الفتح اإلسالمي، وعزوا ذلك إىل عبقرية قادة اإلسالم األوائل وختطيطهم 
ورسمت  العاملية،  خطواهتم  ضبطت  وكيف  اإلسالم،  رشيعة  عن  وغفلوا  الفذ، 
واألموال  الدماء  مع  التعامل  فقننت  واألجناس،  األقوام  مع  التعامل  سياسات  هلم 
التدبري،  يف  ورزانة  احلكم  يف  عدالة  الرشيعة  لتلك  خضوعهم  فأثمر  واألعراض، 

فبخعت هلم نفوس الناس.

فالقرآن مل يمنح املسلمني صكًا مفتوحًا لالستخالف، بل ألزمهم بأحكامه ذات 
الظروف واألحوال،  البرش يف كل  العاملية، املصممة الستيعاب كل صنوف  الصبغة 
فكانت خالفتهم بخالف آخرين، أبادوا األمم كي تستجيب لكلمة الرب، كام حدث 
بيد واإلنجيل  السيف  املسيحي حاماًل  املبرش  التي دخلها  قبائل روسيا وغريها،  مع 

بيد، فنصب املذابح للبرش كي يسحبهم إىل حضرية الرب!

ويف املحصلة فإن ثمرة هذا االستخالف يكمُن يف سيادِة القيم التي جاء هبا القرآن 
الكريم، إذ التمكني = متكني تلك القيم من النمو يف األرض ليفيء البرش إىل ظالهلا، 
وينعموا حتت هيمنتها الرحيمة، ولذلَك جاَء البياُن القرآين ليؤكَد غلبَة ديِن اإلسالم 
وظهوره عىل كل األديان، ألنه الدين احلق، واحلق ثقيل بطبعه، قوي يف أصله، حمتكر 

))(  أرنولد، توماس. و. أرنولد. الدعوة إىل اإلسالم، ترمجة: حسن إبراهيم حسن، عبد املجيد عابدين، 
إسامعيل النحراوي )القاهرة: مكتبة النهضة املرصية، ط)-947)م(  )ص: 75(. 

))( يف كتابه" حضارة العرب" )ص: (. 
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للعاقبة عىل مر الدهور، قال تعاىل: زت ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ رت  ]التوبة[.

فهي بشارة بمآل التكليف تبعث يف نفوس العاملني أن التاريخ معهم، والسنن 
معهم، والعاقبة هلم، وكلمة اهلل لن ختذهلم ما داموا عىل طريق اجلادة ثابتني، قال تعاىل: 

زت ے ے ۓ      ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ رت] الصافات[.
تستوعبها  أن  من  أكرب  وأحكامه،  وحدوده  ومقتضياته  االستخالف  وآيات 
يعلنها  الذي  القرآين  اخلطاب  ثنايا  يف  الرسالة  عاملية  تلحظ  أن  تتغيا  كهذه،  وريقات 
للمسلمني جلية ال لبس فيها، أن األرض ميدانكم والبرش أبناء أبيكم، وإليهم أمجعني 

الرسالة، وعليهم كافة الشهادة، فامذا بعد هذا البيان العاملي إال الضالل.

ما كان هلذا اخلطاب العاملي الذي حيشده القرآن، فيقارُع أهل الكتاب، ويسحب 
التكليف اإلهلي منهم، ثم يعطيه ألمة الرسالة املحمدية، ويكلفها بالشهادة عىل الناس، 
ويبرشها بظهور دينها وعلو رايتها، أن يسقَط يف وهدِة اإلقليميِة، وجيعَل من مثِل هذه 

القضايا الكونية منوطة بجزيرة العرب، أو بقومية ضئيلة بجوار أمم األرض.
فمن مل ير التوجه العاملي يف هذا اخلطاب االستخاليف الذي يبثه القرآن، فال ريب 

أن بصريته قد طمست، وران عليه التعصب املقيت.

فانظر إىل آثار التوجيه القرآين للمسلمني يف االستخالف يف األرض ونرش رسالة 
التسامح، وإخراج العباد )من عبادة العباد إىل عبادة اهلل، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها، 
ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم( ))(.كام فهم ذلك وعرب عنه العريب البسيط ربعي 

بن عامر.

مل  أثمر حضارة  األوىل، وكيَف  العاملي ألمة اإلسالم  االنسياح  آثار  إىل  انظر  ثم 
يشهدها التاريخ يف القديم وال احلديث، يف رمحتها، وقيمها، وارتباطها بالسامء.

))(  تاريخ الطربي )3/ 0)5(.
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عاملية الرسول: ملسو هيلع هللا ىلص

من تأمل طريقة إرسال الرسل إىل بني آدم يلحظ سنة التدرج ومراعاة تطور احلالة 
البرشية، فقد كان اإلنسان األول "آدم" نبي عائلته الصغرية؛ إذ هي نواة البرشية األوىل، 
ثم توزَع الناُس وانساحوا يف أراض متفرقة، وغلبتهم جبلتهم يف النسيان وانطمرت 
معامل اهلداية، فاقتضت رمحة اهلل أن يرسَل إىل كل قوٍم نذيرًا من بني جنسهم يردهم 
إىل الصواِب، وجيدُد عهَد أبيهم األول، حتى تقاربت األمُم بعَد تكاثرها، وصاَرْت 
الستقبال  البرشي  الوعي  وارتقى  األبرز،  اإلنساين  التنظيم  سمة  االمرباطورياُت 
رسالة عاملية جتمع البرشية، فأذن اهلل بخروج حممد ملسو هيلع هللا ىلص حاماًل الرسالة األخرية هلذا 

اإلنسان، كي يستكمل رحلته يف هذه البسيطة مستضيئا  هبداية السامء.

ومن نظر يف شخصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص جتّلت له مالمح العاملية من أول حلظة، فهو عاملي 
يف شخصيته وإعداده، وعاملي من خالِل التكليِف الذي رشفه به  رب العاملني، وهو 
عاملي يف تباشري الكتب السابقة، وترصفاته يف سريته حتدثك عن شخصية حمورية يف 

تاريخ العاملني من لدن آدم وحتى انطواء البسيطة.

ويليق بنا أن نقف عىل معامل التبيان القرآين لعاملية الرسول اخلاتم ملسو هيلع هللا ىلص.

11  اإليامن بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص شطر التوحيد:

بنبوة  باالعرتاف  إال  ركنيها  الداخل  يستكمل  ال  الشهادتان،  اإلسالم  بوابة 
ونرصته  وحمبته  العاملية  حممد  برسالة  اإلقرار  اهلل  توحيد  مقتضيات  فمن  حممدملسو هيلع هللا ىلص، 
وتأييده، وإال عاد التكذيب برسالة حممد ملسو هيلع هللا ىلص وعامليته عىل الشهادة األوىل "توحيد اهلل" 

بالنقض؛ قال تعاىل:زت ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃڃ چ 
باهلل  اإلقرار  أن  احلديث  يف  اهللملسو هيلع هللا ىلص  رسول  بني  وقد  عمران[  آل   [ رت  چ  چ  چ 
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ِذي  وحده دون إيامن برسالة حممد ملسو هيلع هللا ىلص ال ينجي صاحبه من البوار، فقال ملسو هيلع هللا ىلص:  َوالَّ
َومَلْ  َيُموُت  ُثمَّ   ، ايِنٌّ َنرْصَ َوالَ  هَيُوِديٌّ  ِة  األُمَّ ِمْن هِذِه  َأَحٌد  يِب  َيْسَمُع  بَِيِدِه الَ  ٍد  حُمَمَّ َنْفُس 

.)((ِذي ُأْرِسْلُت بِِه، إاِلَّ َكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر ُيْؤِمْن بِالَّ

الضالل  دوهنا  وما  بالرضورة،  الدين  من  واملعلوم  اإلسالم  بدهييات  من  وهذه 
املبني.

22 التكليف الرباين ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص:

تكليُف اهلل لنبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص واضح حمدد من أول يوم، أن ينذر الناس كافة، ويبلغ 
دين اهلل للعاملني، وقد تظاهرت آياُت القرآِن لتقرير هذه البدهية يف كتاب ربنا بصيٍغ 

متعددة نعرضها فيام ييل:

ڭ  ڭ  تعاىل:زت  قوله  منها  واجلن،  األنس  بني  جتمُع  التي  العاملية  صيغة  أ . 
ک  تعاىل:زت  وقوله  الفرقان[.   [ رت  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ک گ       گ گ     گ رت  ]األنبياء[. وقد استوقفت هذه اآلية ابن عاشور 
عىل  ألفاظها  بوجازة  اآلية  هاته  اشتملت  إذ  نظم  بأبلغ  )صيغت  قائاًل:  عليها  فعلق 
مدح الرسول- عليه الصالة والسالم- ومدح مرسله تعاىل، ومدح رسالته بأن كانت 
مظهر رمحة اهلل تعاىل للناس كافة وبأهنا رمحة اهلل تعاىل بخلقه. فهي تشتمل عىل أربعة 
ومرسله،  الرسول،  فيه  ذكر  به،  عطفت  الذي  العطف  حرف  بدون  حرفا  وعرشين 
األحوال،  عموم  إفادة  مع  األربعة،  هؤالء  وأوصاف  والرسالة،  إليهم،  واملرسل 

واستغراق املرسل إليهم، وخصوصية احلرص، وتنكري رمحة للتعظيم( ))(.

))( صحيح مسلم، حديث رقم:) 53)(. 
))( التحرير والتنوير )7)/ 65)(. 
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ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  تعاىل:زت  وقوله  الناس:  ب .صيغة 
]األعراف[. واآلية تضمنت لفظنِي من ألفاِظ العموم "أل " االستغراقية يف  ہ رت  
حلسم  كافية  وحدها  اآلية  وهذه  والعموم.  التأكيد،  وظيفتان:  وهلا  و"مجيعًا"  الناس، 
عىل  والتأكيد  العموِم  أدواِت  من  حتمله  ملا  الرسالة  عموم  حتديد  من  القرآين  املوقف 
لتأكيد  ترتى  باآليات  يأت  إذ  فرصة،  للمتشككني  يدع  ال  القرآن  أن  غري  استغراقه، 

املعنى العظيم والقاعدة األساس يف عمومية الرسالة املحمدية، فيقول تعاىل:زت ۀ 
ۓ  ے  ے      ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ     ہ 
النساء[.وقوله   [ تعاىل:زتمث ىث يث حجمج جح مح جخ حخ رت  ] سبأ[ وقوله  ۓ رت 

ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  زت  تعاىل: 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ 

ۉ ۉ ې ېرت  ]احلج: 78[.
وقد حاول الكاتب أن خيصص لفظة "الناس" لتكون خاصة بالعرب، قائاًل: )ثم 
إن الطربي، بتأويله كلمة الناس، بأهنا تعني "الناس أمجعني، العرب منهم والعجم"، 
خيالف املعنى املعجمي هلذه الكلمة، كام خيالف معناها السياقي. فهذه الكلمة التي ترد 
يف القرآن 40) مرة، ال تعني البرشية قاطبة يف زمن مل يكن فيه هذا املفهوم قد وجد. 
بعض  بمعنى  اآليات  من  العرشات  يف  "الناس"  كلمة  الناس  يستعمل  نفسه  والقرآن 
ألفاظ  من  فالناس  العرب،  لغة  العجمة وضعف يف  من  ُأويت  والكاتب   ،)(( الناس( 
من  خترج  وال  االستغراقية،  بأل  الرتباطها  اللغة  أهل  ذكر  كام  األصل،  عىل  العموم 

عمومها إال بمخصص سياقي أو عقيل أو نحوه، قال تعاىل:زت ی ی ی ی 
جئ    حئ  مئ ىئ رت ] آل عمران: 9[. فهل جيمع اهلل يوم القيامة أغلب الناس أو بعضًا من 
الناس؟! أم أن لفظة الناس تبَقى عىَل أْصِلَها يف شموِل جنِسَها إذ ال قرينَة ترصفها إىل 

))( طرابييش )ص: 97(.
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اخلصوص. وقال تعاىل: زت ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
]النحل[  ۆرت   ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ 
كل  يكونوا  مل  إن  األرض؛  يف  الدبيب  ينتهي  هبالكهم  الذين  الناس  هؤالء  فمنهم   .

ہ  ہ  ۀ    ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  زت  تعاىل:  اهلل  وقال  الناس! 
ہ ہ ھ ھ رت ] آل عمران: 4)[. فمن هؤالء الناس الذين ُركبت 

فيهم غريزة حب الشهوات، إن مل يكونوا كل البرش.

وقال تعاىل: زت وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ رت ] املطففني[. فهل يقوُم أحٌد دون أحد 
يوم القيامة، أم هي قيامة البرش ، وفيها يقوُم كل الناس. ولفظة "الناس" التي تستغرق 

جنسها كثرية يف القرآِن، وإنام خصصت بمخصصات، مثل قوله تعاىل: زتېئ ېئ 
]آل عمران: 73)[. وقد كفاَنا اإلماُم  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  رت 
الناس  لفظ  أن  فذكر  مستوياهتا،  األلفاظ يف  الرتتيب الستخدام هذه  مؤنة  الشافعي 
يف أصله عام وقد يراد به اخلاص فقال: )اسم الناس يقع عىل ثالثة نفر، وعىل مجيع 
الناس، وعىل َمن بني مجعهم وثالثٍة منهم، كان صحيحًا يف لسان العرب أن يقال: " 
ِذيَن َقاَل هَلُْم النَّاُس"، وإنام الذين قال هلم ذلك أربعُة نفر " إِنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم "،  الَّ

يعنون املنرصفني عن ُأُحٍد( ))(.

إن  أما  قرينة،  العموم  يرصف  مل  إذا  الناس  جلنس  العموم  تفيد  "الناس"  فلفظة 
اقرتن بلفظة "الناس" أحد ألفاظ التوكيد، مثل "كل " كقولك: كل الناس يتنفسون. أو 

"الناس مجيعًا" كقولك: مجيع الناس يرشبون. فقد صار االستغراق قطعيًا. ))(

ومن هنا ندرك ملاذا أراد الكاتب أن هيرب من قوله تعاىل: زت ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ رت ]األعراف: 58)[. إذ قال الكاتب: )ثم إن القرآن، 

))( الرسالة للشافعي ))/ 59(. 
))( إرشاد الفحول ))/ 96)(.
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"الناس مجيعًا"( ))(؛ وهو  التبعيض إىل الكثرة، استعمل تعبري  إذا أراد نقل املعنى من 
هروب مكشوف ال يستند إىل دليل من لغة، ومقتىض كالمه أن ننفي ألفاظ العموم من 
فإذا حتدثنا  ألفاظها ألي جنس من األجناس،  اللغة عن شمول  العرب، فتعجز  لغة 
عن الطيور، فال تسعفنا اللغة لشمول كل الطيور، وإذا حتدثنا عن البحار فال تسعنا 
املوجودات  استيعاب  يف  ودورها  باللغة  واجلهل  املنهجي،  العبث  من  وهذا  اللغة، 

تعبريًا وداللة.

وقد حاول املؤلف بعد ذلك - وكام هي عادته - العبث باللغة ورصفها إىل غري 
"الناس" إذا وردت  "األمة" واعترب أن لفظة  "الناس" و  ما وضعت له، فقرن بني لفظة 
حيث  أمته،  "بمعنى  "ناسه  نبي  ولكل  قومه،  أو  أمته  عىل  تدل  فإهنا  النبي  سياق  يف 

زتېئ  و"األمة"  "القوم"  معنى  مع  "الناس"  معنى  يتطابق  ما  )وغالبًا  الكاتب:  يقول 
بني  الرتادف  هذا  منطلق  من  وإنام   .]33 ]الزخرف:  رت  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
دة يف الغالب بلساهنا وبلسان النبي املبعوث إليها( ))(. ومعنى  "الناس" و"األمة" املتحدِّ
عموم  عىل  تدل  الناس  فلفظة  الكاتب،  منها  يريد  عام  جذريًا  اختالفًا  خيتلف  اآلية 
البرش هنا، ولفظة األمة تدل عىل اجلامعة ذات اجلامع املشرتك الواحد، ولذلك نبهتنا 

زت ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  تعاىل:  قال  األمة والناس،  بنَي  للفرق  اآلية األخرى 
ڌںرت  ]البقرة:3))[. أي كانوا أمة توحيد وإيامن، فاستحقوا لفظ األمة الواحدة، 
ثم فرقهم الكفر فصاروا أممًا يشملها لفظ الناس، وال تندرج حتت أمة واحدة، فبعث 
الناس الذي يشمل جنس  التفريق بني مفهوم  اهلل هلم األنبياء، فاآلية حاسمة هنا يف 

البرش، ومفهوم األمة الذي يدل عىل اجلامعة ذات اجلامع املشرتك.

ثم إن الرتادف يف القرآن شبه معدوم ألن قانون هذا الكتاب املعجز أن لكل حرف 
ثقله يف الوضع وداللته وأبعاده، والرتادف يعني احلشو والزيادة، قال ابن األعرايب: 

))( طرابييش )ص: 79(. . 
))( طرابييش )ص: 97(. 
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ليَس  ما  منهام  واحد  كل  يف  فإن  املعاين  من  معنى  عىل  العرب  أوقعتهام  حرفني  )كل 
يف صاحبه ربام عرفنا فأخربنا به، وربام غمض فلم نلزم العرب جهله( ))(. ومن هنا 
تنبه علامؤنا لقانون اللغة يف القرآن، قال الزركيش: )َفَعىَل املفرس مراعاة ااِلْستِْعاَماَلِت 
ْفَراِد( ))(. وقال ابن  ِكيِب َمْعنًى َغرْيَ َمْعنَى اإْلِ ْ اُدِف َما َأْمَكَن َفإِنَّ لِلرتَّ َ َواْلَقْطُع بَِعَدِم الرتَّ
ا َمْعُدوٌم( )3(. )ومما  ا َناِدٌر َوإِمَّ ا يِف َأْلَفاِظ اْلُقْرآِن َفإِمَّ َغِة َقِليٌل َوَأمَّ اُدَف يِف اللُّ َ تيمية: )الرتَّ
كلٍّ  ويف  إال  املتواردة  أو  املرتادفة  األلفاظ  من  الكريم  القرآن  يف  ليس  أنه  فيه  الشك 

معنى مقصود، يدركه من كان ضليعًا يف فقه اللغة وأرسار العربية()4(.

33  حوار القرآن مع أهل الكتاب ودعوهتم لإليامن بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص:

يزعُم القائلوَن بمخصوصية رسالِة النبي ملسو هيلع هللا ىلص للعرِب أن ال عالقَة له بأهِل الكتاب 
من اليهود و النصارى، ويقولوَن أن ذلك مقتىض منطوق القرآن الكريم، فالنبي حممد 
ملسو هيلع هللا ىلص خاص باألميني من العرب فقط، ويتجاهلون ملف احلوار القرآين مع أهل الكتاب 
من هيود ونصارى، وهو حوار يقارع أوهامهم يف خمصوصية النبيملسو هيلع هللا ىلص، ويبني أن ال 
قيمة ملا عندهم من اإليامن بالرسل السابقة، والكتب التي بني أيدهيم ما مل يستكملوا 
ألهنا  السابقة؛  برسالتهم  إيامهنم  مقتىض  وذلك  ورسالته،  ملسو هيلع هللا ىلص  بمحمد  باإليامن  ذلك 
أعينهم،  بأم  رأوها  التي  وأماراته  عالماته  هلم  وتصُف  ملسو هيلع هللا ىلص  بمحمد  البشارة  تتضمن 

فآمن منهم من آمن، وجحد من جحد.

اهلل  توحيد  ذروهتا  يف  رئيسة  قضايا  حول  يدور  الكتاب  أهل  مع  احلوار  وملفُّ 

))( الرافعي، مصطفى صادق. تاريخ آداب العرب )املنصورة: مكتبة اإليامن، 997)م(  ))/)6)(. 
))(الربهان يف علوم القرآن )4/ 78( 

)3( ممجوع الفتاوى )3)/ )34(  
)ص:  ط)-986)م(   النفائس،  دار  )بريوت:  وقواعده  التفسري  أصول  الرمحن.  عبد  خالد  )4(العك، 

 .)(7(
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الكتاب  أهل  للعاملني  حممدملسو هيلع هللا ىلص  رسالة  وعموم  الباطلة،  تصوراهتم  من  وتنزهيه  تعاىل 
وغريهم، وهو ملف يوظُف البشاراِت السابقة بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص يف كتب القوم، ويؤكد عىل 
وراثة حممد ملسو هيلع هللا ىلص لألنبياء، وعىل رأسهم أبوه إبراهيم جمدد الديانات التوحيدية، وحيسم 

يف احلكم اإلهلي ملن تلكأ عن االستجابة ملحمد، ثم خيتم امللف بقوله تعاىل: زت ڦ 
ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ رت ] آل عمران[.

ومن يتتبع أوقات ومراحل نزول اآليات املتعلقة بأهل الكتاب يف القرآن الكريم 
جيدها متسلسلة كالتايل:

اليوم،  وحتى  آدم  لدن  من  اإلسالمية  الرسالة  بواحدية  اإلقرار  أأ
املؤمنني من  املكي ألدوار األنبياء وتلّمح دور  العهد  وااللتفات من 
البشارات  من  لالستفادة  املرشكني  ودعوة  ملسو هيلع هللا ىلص،  بالنبي  الكتاب  أهل 

بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص املوجودة يف كتب أهل الكتب.

إبراهيم  التي صكها  التوحيِد  التسمية الرسمدية لرساالِت  آية احلج إعالن  ففي 
زت ڻ ڻ ۀ  واعتمدها رب إبراهيم لتكوَن عالمَة أهل اإليامن، قال تعاىل: 
ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې رت ]احلج:78[.
ويف القرآن املكي لفٌت هلذا التواصِل واالستمراِر بني قافلة التوحيد فيشري القرآن 

ۆئ  ۆئ  زت  تعاىل:  قال  سبقها،  من  مع  متواصلة  متسقة  رسالة  هذه  أن  مكة  ألهل 
ۈئ        ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ     ىئ ی ی ی     ی  جئ حئ 

مئ ىئ رت ] األحقاف[. ثم يطالب املندهشني من بعث نبي جيدد التوحيد بسؤال 

أهل الكتاب، قال تعاىل: زت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پپ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ رت  ]النحل[. وأهل الذكر هنا هم محلة التوارة واالنجيل 

ليأخذوا منهم خرب النبوة وبشاراهتا.
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الكتاب،  أهل  من  ونرصه  بمحمد  آمن  بمن  الكريم  القرآن  احتفاء  بب
إىل  ويرفعهم  برتحاب  ملسو هيلع هللا ىلص  بمحمد  إيامهنم  القرآن  يستقبل  حيث 
من  حتققوا  باعتبارهم  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  صدقية  عىل  الشهادة  مصاف 
عالمات النبوة وتيقنوا من تطابق شخصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع ما جاء يف 
أولئك  ومن   املرتددين؛  أمام  ماثاًل  شاهدًا  إسالمهم  فكان  كتبهم، 
املؤمنني  احلرب اليهودي عبد اهلل بن سالم الذي أسلم مبكرًا و نزل 

ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ         ۀ  ڻ  ڻ  تعاىل:زت  قوله  فيه))(  
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے    ے  ھ  ھ 

ۈ ۈ رت  ]األحقاف[.

Pاالمتنان عىل بني إرسائيل باإلنقاذ األول هلم عىل يد موسى، وحثهم  جـجـ
عىل اللحاق بسفينة اإلنقاذ املحمدية كي خيرجوا من طوفاِن الغضِب 
القديمة مع فرعون، وامتناُن اهلل  القرآن بقصتهم  إذ ذّكرهم  اإلهلي، 
الذي قاَد حتريرهم من سطوِة فرعون، ثم   بالنبي موسى عليهم 
أنبيائهم وما جره عليهم ذلك من غضب، وأن اإليامُن  متردهم عىَل 
هبذا النبي اخلاتم فرصتهم األخرية للخروج من دائرة الغضب، وهذه 
نجدها مبثوثة يف أوائل سورة البقرة التي نزلت يف مطلع العهد املدين، 

ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  زتڦ  تعاىل:  قال 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ      ڎ  ڌ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱرت]البقرة[.

))( تفسري الطربي )))/ 04)(. 
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ال قيمة إليامن أهل الكتاب السابق مامل يعرتفوا بنبوة حممد ملسو هيلع هللا ىلص ويتبعوه.  د د
ثم تصاعد اخلطاب القرآين معهم ليبني هلم أن إيامهنم بكتبهم وأنبيائهم وحدها ال 
تغني عنهم شيئًا مامل يتمموا ذلك باإليامن بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص وكتابه، فمن مقتضيات إيامهنم 
الصادق بكتبهم أن ينفذوا ما أمرهتم به من اتباع النبي الذي جيدونه مكتوبًا عندهم؛ قال 

تعاىل:زت ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ         ٹٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ک           ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ 
ھ  ھ   ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ       ۓ  ۓ  ےے  ھ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېرت ] األعراف[. وتأمل 
معي هذا السياق العذب اجلميل، الذي ينسل من حكاية موسى وقصة موسى ودعاء 
واتبع  به  آمن  من  ستنال  وأهنا  موسى،  لدعوة  اهلل  باستجابة  اإلملاح  إىل   ،موسى
حممد النبي األمي املزبورة صفاته يف التوراة، ثم تلتفت اآلية الثالثة خلطاب الناس كل 
الناس أن هذا النبي مرسل من مالك الكون إليكم مجيعًا كتابيني وغري كتابيني، عربًا 

وغري عرب، وأن ال سبيل للهداية إال باقتفاء سبيله.

دونام  بكتبهم  متسكهم  يزعمون  الذين  منهم  اجلاحدين  ترصفات  القرآن  ع  وُيقرِّ
إيامن بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي برشت به كتبهم واالستمساك بكتابه والكتاب املصدق لكتبهم 

واملهيمن عليها، فيقول تعاىل: زت ٱ ٻ ٻ     ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
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ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ 
ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ہ              ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ہ ھ رت  ]البقرة[.

والقرآن يرفض عقلية التجزيء التي يتمرتس هبا املرشكون وأهل الكتاب عىل حد 
سواء، فعقلية التجزيء واالنتقاء يف أمور التوحيد مرفوضة منكرة، فاملرشكون يقرون 
باهلل مع وجود الرشيك فطالبهم القرآن باخللوص التام له وحده وملقتىض توجيهه، قال 

تعاىل: زت ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ 
ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ    ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   
االحتفاظ  يريدون  الذين  الكتاب  أهل  مع  كذلك  واحلال  ]الزمر[  رت   ہ  ہ 
بأنبيائهم وكتبهم دون االعرتاف بنبوة حممد ملسو هيلع هللا ىلص! فكان بيان القرآن حاساًم، أهنم أمام 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  زتٱ  تعاىل:  قال  إيامن؛  ال  أو  هبا  اإليامن  إما  عاملية  رسالة 
پپ پ پ ڀ ڀ       ڀڀ ٺ ٺ     ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍرت ]البقرة[. واآلية واضحة 

وصارمة، وجتعل من مقتىض اإليامن باهلل ورسله وكتبه استكامل اإليامن بمحمد وما 
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   والنكولزتڍ   واخلسار  الشقاُق  فهو  وإال  أويت، 
رأسها  األنبياء وعىل  بقافلة  اإليامن  للهداية:  واحد  فهو سبيل  ژرت]البقرة: 37)[ 

حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وإال فالضالل املبني. ثم تأيت اآليات األخرى لتؤكد احلسم القاطع يف أن 
التوحيد جزء ال يتجزأ، ومقتضياته الكربى جزء ال تتجزأ، وما دوهنا الضالل والكفر، 

فيقول تعاىل:زت ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  
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ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ        ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ    ڭ    ۇ  رت  ]املائدة[. وما أنـزل إليكم من ربكم، )مما جاءكم به حممد ملسو هيلع هللا ىلص من 
وا  الفرقان، فتعملوا بذلك كله، وتؤمنوا بام فيه من اإليامن بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص وتصديقه، وتقرُّ
فتؤمنوا  اهللِ  بنَي رسِل  قوا  تفرِّ منه، وال  بوا بيشٍء  تكذِّ فال  اهلل،  عند  ذلك من  بأن كل 
ق  ببعض وتكفروا ببعض، فإن الكفر بواحد من ذلك كفر بجميعه، ألّن كتب اهلل يصدِّ

ب بجميعها())(. ب ببعضها، فقد كذَّ بعضها بعًضا، فمن كذَّ

حممد ملسو هيلع هللا ىلص هو الوارث الرشعي لدين إبراهيم: ثم ينتقل احلوار القرآين  هـهـ
حٍد  عىل  واملرشكون  الكتاب  أهل  يلقيها  التي  األوهام  آخر  لقطع 
سواء، لتربير رفضهم لدعوة النبيملسو هيلع هللا ىلص بزعم وراثتهم لرسالة إبراهيم؛ 
هؤالء – أي: الكتابيني-  من جهة البنوة ووراثة الكتب التي نزلت يف 
جهة  من  املرشكني-  أي:   – وأولئك  اإلنجيل"،  و  "التوراة  ساللته 
البنوة وسدانة البيت؛ فيقوم القرآن بتفنيد مزاعم الفريقني، ويبني هلم  
أن ال اعتبار لتعلقهم بإبراهيم مامل يأخذوا بالكلمة اإلبراهيمية الباقية 
الواحد،  باهلل  إيامن  من  مقتضياهتا،  بكل   - اهلل  إال  إله  ال   - عقبة  يف 
قال  بإبراهيم؛  الناس  أوىل  هو  الذي  ملسو هيلع هللا ىلص  اخلاتم  بالرسول  وتصديق 

ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ      ۉ   ۅ   زت  تعاىل: 
ائائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  رت  ]آل عمران[. فهي قافلة واحدة من لدن 

آدم وإبراهيم وحتى آخر الرسل الكرام حممد ملسو هيلع هللا ىلص))(.

))( تفسري الطربي )0)/ 473(. 
العاملي  املعهد  )فريجينيا:  القرآين  اخلطاب  عاملية  العلواين.  جابر  مصطفى  العلواين،  مصطفى  ينظر:   )((

للفكر اإلسالمي، ط)-))0)م(  )ص: 03)(. 
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فضح دوافع اجلحود اليهودي: ثم يعلل القرآن للمسلمني مغزى هذا  وو
الرشود عن اهلداية، والتمرد عىل أوامر اهلل يف أكثر من آية، ويبني أن 

منشأه نزعة اهلوى واألنانية واحلسد، قال تعاىل:زتک  ک  ک  
ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻرت]البقرة:09)[.
وراء  تلهث  مادية  كائنات  استحالوا  حتى  عليهم  طغت  املادية  شهواهتم  أن  كام 
املنفعة واللذة، وتستخدم كلَّ األساليِب لتحقيق الكسِب املايل، ولو كان ذلك حتريف 

ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   زت  تعاىل:  قال  عليه،  والكذب  اهلل  كلامت 
چ   چ        ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
متثل  أن رسالة حممد ملسو هيلع هللا ىلص  اليهود  استشعر  ]البقرة[ وقد  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  رت 
وجتارة  للحروب  وإشعاٍل  للربا  تقاٍض  من  املرشوعة  غري  ملصاحلهم  حقيقيًا  هتديدًا 
للسالح، فضاًل عن نزع اهلالة التي ادعوها ألنفسهم وأرهبوا هبا الناس؛ فجاء رفضهم 
ُيْعيِل من شأِن املصالِح  لرسالِة النبيملسو هيلع هللا ىلص منطلقًا من هذا املنظور املادي البحت الذي 

األنانية عىَل حساِب قيم احلق وتوجيهات السامء.

الردى، وعكرت عليهم صفاء  املادية يف مهاوى  الرتكيبة  لقد طوحت هبم هذه 
أرادوا جتسيد اإلله يف عجل  فقد  الرؤية والتعامل؛  الفطرة، وصنعت هلم تشوشًا يف 
ُبوا يف قلوهبم التعلق باملادة، وهجر ما سواها من أشواق الروح ومطالبها  مادي، ثم ُأرْشِ
العالية، وسلكوا أحط السبل لبلوغ مآرهبم املادية من أكل للربا والسحت، ثم فشلوا 
حتى  اهلل  كلمة  لسامع  قلوهبم  تسكن  فلم  العالية،  واإليامنية  الروحية  التجارب  أمام 
]النساء: 53)[. ورافقتهم هذه النزعة املادية  زت ڭ ۇ ۇ ۆ رت   طلبوا أن يروه 
الوثنية طيلة حياهتم وحتّكمت بترصفاهتم، وألجلها رفضوا حممدا ًملسو هيلع هللا ىلص ألهنم رأوا فيه 
هتديدًا المتيازهم املادي الساليل، وحسدوا جميئه من خارج دائرهتم، فتالحقت عليهم 

اللعنة واستحقوا الغضب الوخيم.
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وقد ساعدنا املفكر املسلم عيل عزت بيجوفيتش يف فهم هذه النزعة املادية لليهود، 
احلضارة  هذه  يف  اليهود  إسهام  أن  يرى  إذ  شخصياهتم،  تشكيل  يف  سامهت  وكيف 
ورسم  فن  من  الروحي  اجلانب  يف  فقريًا  كان   - نسيجها  من  جزء  وهم   – الغربية 
وموسيقى ورواية وشعر وأدب وهي منتجات الروح املعروفة، بينام حازوا السبق يف 
منتجات املادة فربعوا يف علوم الفيزياء والكيامء إذ هي علوم املادة الصلبة، وحازوا 

السبق يف جمال املصارف والبنوك إذ الربا مهنتهم القديمة وهم هلا متمرسون))(.

و يغلق القرآن الكريم ملف احلوار مع بني إرسائيل وهو ملف كثري الصفحات، 
بعيد األثر، عميق الغور، متعدد األساليب، برسم صورة استرشافية ملصري الكتابيني 
يف  اخلسارة   مصريهم  بأن  به،  يكفرون  يزالون  وال  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  برسالة  كفروا  الذين 

الدنيا، وخذالن اهلل هلم وترّصده ملكرهم وكيدهم؛ قال تعاىل:زتۈئ ېئ ېئ     ېئ 
ىئ   ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ   يئ جب    حب خبمب ىب      يب جت 

العذاب  سوء  يسومهم  من  هلم  يقيض  أن  كتب  ثم   .]64 ]املائدة:  رت   متىت  خت  حت 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  تعاىل:زت  قال  اآلخرة،  قبل  الدنيا  يف 
ک ک ک رت ] األعراف: 67)[. ثم يؤكد هلم أن غضبه هبم حميط كلام احتازوا 

تعاىل:زت ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  قال  قوة وعادوا إلفسادهم يف األرض،  شيئًا من 
كفرهم  يوم  من  التاريخ  جمريات  أكدته  ما  وذلك  ]اإلرساء[.  رت  ٺ  ڀ  ڀ 
وتآمرهم الستئصال شأفة  املدينة جراء غدرهم  من  فقد أجالهم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  بدعوة 
فخمدت  ْعَب،  الرُّ ُقُلوهِبُِم  يِف  َوَقَذَف  َصَياِصيِهْم  ِمن  اهلل  فأنزهلم  املحمدية،  الدعوة 
فذاقوا  أوروبا  إىل  منهم  مجاعات  هاجرت  ثم  القرون،  هذه  طيلة  مؤامراهتم  أنفاس 
الويالت طيلة القرون الفائتة، وكان أحدثها حمرقة النازيني الذين صبوا جام غضبهم 
أهل  عىل  يستطيلون  اليوم  وهاهم  أملانيا،  وإعالم  اقتصاد  أفسدوا  الذين  اليهود  عىل 
فلسطني بدعم غريب يوظفهم لتفكيك املنطقة وخلق حالة عدم االستقرار فيها، وهو 

))( بيجوفيتش، اإلسالم بني الرشق والغرب )ص: 73)(. 
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علو عابر ومتكني عىل شفا جرف هار، وستحيق هبم سنة اهلل الثابتة يف حمق كيدهم، 
وتتبري بنيناهم -كلام عال - تتبريًا.

الضالل طيلة حياته،  برداء  تلفع  فقد  النصارى  برسالة حممد من   وأما من كفر 
پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ  زت  تعاىل:  قال  بالشقاق،  الوعيد  واستحق 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ    

ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ رت  ]املائدة[. 

ثم يوم القيامة حتيق هبم الدائرة الكربى ويرفضهم نبيهم، ويستنكر غيهم وتنكرهم 
لدعوة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، والقول عىل اهلل بغري علم، وتبديل كلامت النبوات التي جاءهتم 
املشاهد مشهد،  الندم، ومن تلك  ينفع  الرسول اخلاتم، وحينها ال  بالتوحيد وباتباع 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ      ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  زت  تعاىل:  قال 
ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ رت  ]املائدة: 6))[.

احلكم النهائي عىل مردة أهل الكتاب؛ وتغلق اآليات ملف احلوار مع أهل  ز. 
الكتاب باحلكم البني الواضح والقاطع، أن ال قيمة إليامهنم، ألهنم مجعوا بني التحريف 

والتبديل، وبني إنكار نبوة النبي اخلاتم، قال تعاىل:زت ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ڳ  ڳ  تعاىل:زت  وقال   .]73 ]املائدة:  رت   ڳڱ  ڳ    ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک 
أهل  مع  امللف  وأغلق  ]املائدة[.  رت  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  زت  تعاىل:  بقوله  الكتاب 
الذي أخرجه  ففي احلديث  اهلل،  ]آل عمران[. وقد بني ذلك رسول  چ چ رت  

ٍد  اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )والذي َنْفُس حُمَمَّ
، ُثمَّ َيُموُت ومَلْ ُيْؤِمْن بالَِّذي  ، وال َنرْصايِنٌّ ِة هَيُوِديٌّ بَيِدِه، ال َيْسَمُع يب أَحٌد ِمن هِذه األُمَّ

ُأْرِسْلُت به، إاّل كاَن ِمن أْصحاِب النّاِر())(.

))( صحيح مسلم، حديث رقم: 53).  
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وليس من مظان هذا البحث تتبع ملف احلوار مع الكتابيني يف القرآن الكريم، 
القرآن  رفض  خالل  والرسولملسو هيلع هللا ىلصمن  الرسالة  لعاملية  القرآين  التجسيد  بيان  وإنام 
وتفنيده إليامن أهل الكتاب وحسمه اجلازم بأن ال فالح هلم دون اإليامِن بمحمدملسو هيلع هللا ىلص 
تقرأ يف  التي  الفاحتة  املغضوب عليهم والضالني يف  ورسالته، ووسمهم بمصطلحي 
كل صالة وغريها من اآليات، ويرجح مجهور املفرسين أهنا رمز لليهود الذين انحرفوا 

عن علم، وللنصارى الذي انحرفوا عن جهالة وتنكبوا طريق اهلداية.

الكتاب،  أهل  مسالك  بتجنب  املؤمنني  لعموم  اإلهلية  التوصية  تكون  ثم 
اخلالق  جتاه  الباطلة  تصوراهتم  ومفارقة  الشائن  وسلوكهم  املعوج  طريقهم  وخمالفة 
الدنيا واآلخرة؛ مفاصلة ال لبس فيها وال  واملخلوقات، جتاه األنبياء واملؤمنني، جتاه 
وال  الكتاب  أهل  طريق  بينها  من  ليس  اهلل،  إىل  واحدا  طريقا  ثمت  أن  تقول  تلكؤ، 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  تعاىل:زت  قال  املعوجة؛  مسالكهم 
ائ  ائ  ىى  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ەئ ەئ رت   ]احلديد[. قال اإلمام ابن تيمة: )هني مطلق عن مشاهبتهم( ))(. وقد 
الناهية عن التشبه باليهود والنصارى يف اجلوهر والشكل  النبوية  تعاقبت النصوص 
وقالملسو هيلع هللا ىلص:   ،)(( ِخَفافِِهْم(  َواَل  ْم  نَِعاهِلِ يِف  ُيَصلُّوَن  اَل  ُْم  َفإهِنَّ اْلَيُهوَد،  )َخالُِفوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال 
)إِنَّ اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى ال يصلون يف نعاهلم وال يف خفافهم َفَخالُِفوُهْم()3(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
التي  النبوية  النصوص  من  وغريها  اليهود()4(،  خالفوا  والعارش،  التاسع  )صوموا 
ومباينتها  وسلوكها،  ومظهرها  تصوراهتا  يف  املسلمة  الشخصية  الستقاللية  أسست 

ألهل الكتاب وطريقهم  املتنكب.

))(اقتضاء الرصاط املستقيم ))/ 90)(. 
))( أبو داود ))65(، وصححه األلباين

)3(  صحيح البخاري )346، صحيح مسلم) 03))(. 
)4(زاد املعاد ))/66 (  إسناده صحيح.
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ليزعم   ، آياته شيئا  يفقه من  القرآن، ال  الفهم- متطفل عىل  َفْدٌم-ثقيل  يأيت  ثم  
أن القرآن خلو من آية واحدة تشري إىل عاملية الرسالة املحمدية، ويزعم أن املفرسين 
حاروا يف دعم عاملية الرسول إال من خالل آية ظنية الداللة -بزعمه-  قائاًل: )مجيع 
كافة،  أمم األرض  نبي  أي  أممي،  نبي  إىل  األمي  النبي  أرادوا حتويل  الذين   املؤولني 
وليس فقط نبي األميني العرب املرسل بلساهنم منهم وإليهم، ما استطاعوا أن يفوزوا 
الثامنة والعرشون  بآية واحدة هي اآلية  الستة آالف ونيف مجيعها إال  القرآن  يف آى 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ    زتۀہ  سبأ:  سورة  من 
الذي  ذلك  القارئ،  وبئس  القراءة  بئست  أال  ))(،]سبأ[.  رت  ۓۓ  ے  ے     
التكليف اإلهلي ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص، وحجاجه مع املرشكني وأهل  بينات  يعمى عن تصفح 
الكتاب، وحسم املوقف من كل الديانات واألقوام بنصوص يفقهها البليد واألريب، 
والضالل  الكفر  فهو  وإال  حممدملسو هيلع هللا ىلص،  باتباع  إال  خالص  أال  واحد:  بصوت  تقول 

والبوار،زتۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ          ېئ ېئ ېئ     ىئ         ىئ ىئ ی رت  ]احلج[. 

44  التطبيق العميل لعاملية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:

جهر النبيملسو هيلع هللا ىلص بدعوته يف مكة داعيًا إىل اهلل وحده، مبلغًا العريب وغري العريب،  أ . 
القرآن  آيات  ، وكانت  العريب، مثل بالل احلبيش  العريب وغري  فاستجاب لدعوته 
قوله  وفيها  مكية،  وهي  سبأ  سورُة  فنزلت  املحمدية،  الدعوة  عاملية  مؤكدة  ترتى 

ے  ے      ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ    زتۀہ  تعاىل: 
]سبأ[ وتضمنت سورة األنبياء مسحة رسيعة لتجارب األنبياء، ثم  ۓۓ رت 

ختمت برمحانية هذا الوريث األخري لرساالهتم ملسو هيلع هللا ىلص، قال تعاىل: زت ک ک گ       
دورة  مثّلت  التي  واملعراج  اإلرساء  حادثة  كانت  ثم  ]األنبياء[  رت  گ  گ      گ 
َقاَل  َقاَل:    ُهَرْيَرَة  َأبِى  َعْن  مسلم  أخرج  فقد  للنبيملسو هيلع هللا ىلص،  األنبياء  من  عملية  تسليم 

))(طرابييش )ص: 96(. 
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َفإَِذا  ُيَصىلِّ  َقاِئٌم  ُموَسى  َفإَِذا  األَْنبَِياِء  ِمَن  مَجَاَعٍة  يِف  َرَأْيُتنِي  َوَقْد   .  .  .(  : اهللَِّملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل 
اَلُم َقاِئٌم ُيَصيلِّ  ُه ِمْن ِرَجاِل َشنُوَءَة َوإَِذا ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َعَلْيِه السَّ ٌب َجْعٌد َكَأنَّ َرُجٌل رَضْ
ُيَصىلِّ  َقاِئٌم  اَلُم  السَّ َعَلْيِه  إِْبَراِهيُم  َوإَِذا  الثََّقِفيُّ  َمْسُعوٍد  ْبُن  ُعْرَوُة  َشَبًها  بِِه  النَّاِس  َأْقَرُب 

اَلُة َفَأمَمُْتُهْم( ))(. َأْشَبُه النَّاِس بِِه َصاِحُبُكْم – َيْعنِي: َنْفَسُه - َفَحاَنِت الصَّ

النبي  هبذا  التوحيد  رسالِة  وخلتِم  الريادي  للدوِر  فاقعٌة  رمزيٌة  القصِة  ويف 
يف  )تم  فقد  واملعراج؛  اإلرساء  رحلة  يف  رآها  التي  اهلل  آياِت  من  وتلك  العظيمملسو هيلع هللا ىلص، 
اإلرساء استكامل ختم "النبوة" وتعميد "بيعة األنبياء" والرسل " خلاتم النبيني، بعد أْن 
كاُنوا عاَهُدوا اهلل عىل إنجاز رساالهتم احلرصية يف أقوامهم كمقدمة لرسالته العاملية 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  تعاىل:زت  قال   )(( اخلامتة( 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ رت  ]آل عمران[. وإمامُة 
الصالِة يف بيِت املقدِس، مؤرش النتقاِل مقر القيادة الدينية من القدِس إىل مكَة ومن 
سورة  كانت  فإذا  إسامعيل.  فرع  إىل  إسحاق  فرع  ومن  اإلسالميني  إىل  اإلرسائيليني 
فإنَّ  اإلرسائييل؛  العتو  ملسو هيلع هللا ىلصبعد  حممد  أمة  إىل  الرسالة  انتقال  مربرات  تضمنت  البقرة 
سورَة اإلرساء تضمنت قصة التسليم للريادة املحمدية من لدِن األنبياِء، وإكامل مسرية 

التوحيد عىل يد أمته.

ثم هاجَر النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة املنورة، وبارش دعوته العاملية بدعوِة أهل الكتاب من 
هيود املدينة، فأسلَم منهم حربهم األعظم عبد اهلل بن سالم، وثلة قليلة ممن جتاوزوا 
عقدة الشعب املختار. وأقاَم ملسو هيلع هللا ىلص احلجَة عىل بقيِة هيود، ثم بسط دعوته لنصارى العرب 
ممن كانوا يف الشامل كقبائل طيء، أو يف جنوب اجلزيرة مثل قبائل نجران. فلام هدأت 
جبهة قريش إثر صلح احلديبية، راسل النبيملسو هيلع هللا ىلص ملوك األرض ليدعوهم إىل اإلسالم، 

))( صحيح مسلم، حديث رقم: ))7)(.   
))( العاملية الثانية ))/87)(. 
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فراسل كرسى املجويس، وهرقل والنجايش ومقوقس املسيحيني. كام جرد الغزوات 
النظري  وبني  قينقاع  بني  غزوة  فكانت  املعتدين،  والنصارى  الناكثني  اليهود  باجتاه 
النصارى، وفرض عىل نصارى  اليهود، ومؤتة وتبوك ضد  قريظة وخيرب ضد  وبني 
نجران اجلزية ومل يتقوقع عىل عرب اجلزيرة، كام يتوهم املتعصبون من الكتابيني الذين 

يزعمون استغناءهم عن اإليامن بمحمدملسو هيلع هللا ىلص اكتفاء بام يف أيدهيم من الكتب.

ثم برش أصحابه بفتح فارس والروم، فعن عبد اهلل بن عمر قال: )أمر رسوُل 
اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص باخلندِق فُخنِْدَق عىل املدينِة، فقالوا: يا رسوَل اهللِ، إنا وجدنا َصَفاًة ال نستطيُع 
 َ وكربَّ رضبًة  به  فرضب  املِعوَل،  أخذ  أتى  فلام  معه،  وقمنا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  فقام  حفرها، 
، فسمعُت  َ ًة مل أسمع مثَلها، فقال ُفتحت  فارس، ثم رضب أخرى وكربَّ فسمعُت هزَّ
هدًة مل أسمع مثَلها قط، قال ُفتحِت الروُم( ))(. وأخربهم عن ظهور دينه عىل العاملني، 
فقال رسولملسو هيلع هللا ىلص: )َلَيْبُلَغنَّ هذا األمُر ما بَلَغ اللَّيُل والنَّهاُر، وال َيرُتُك اهللُ َبيَت َمَدٍر وال 
ا ُيِعزُّ اهللُ به اإلسالَم، وُذالًّ  يَن، بِعزِّ َعزيٍز أو بُِذلِّ َذليٍل؛ ِعزًّ َوَبٍر إاّل َأدَخَله اهللُ هذا الدِّ

ُيِذلُّ اهللُ به الُكفَر( ))(.

ويف احلديث بشارة بانتشار رقعة اإلسالم لتشمل عموم الكرة األرضية، حيث 
يبلغ الليل والنهار؛ وهو  ملسو هيلع هللا ىلص يستلهم وعد اهلل  يف كتابه بظهور اإلسالم، قال تعاىل: 

زت ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ رت  ]التوبة[ وقال تعاىل: زت ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ    ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی رت ]الفتح[.
ثم برشهم بتوسع دولة اإلسالم إىل أقايص بعيدة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )إنَّ اهللََّ عزَّ وجلَّ 

))( جممع الزوائد) 34/6)(.   
))( مسند أمحد، حديث رقم: 6957). وصححه األلباين، وشعيب األرنؤوط   
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زوى يل األرَض حّتى رأيُت مشارَقها ومغارهَبا، وأعطى يل الكنَزيِن األمحَر واألبيَض، 
تي سيبلُغ ما ُزِوَي يل منها( ))(. وإن ُملَك أمَّ

وحدثهم عن فتح القسطنطينية ومدينة روما، فعن عبداهلل بن عمرو، قال: )بينام 
اًل:  أوَّ ُتْفَتُح  املدينَتنِي  أيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللَِّ  رسوُل  ُسِئَل  إذ  َنْكتُب  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِّ  رسوِل  َحوَل  َنحُن 
اًل َيعني ُقسَطنطينيََّة))(.  ُقسطنطينيَُّة أو روميَُّة؟ فقاَل رسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َمدينُة هرقَل ُتفَتُح أوَّ
ففتحت األوىل بعد بشارته بتسعة قرون، وينتظر املسلمون افتتاح روما، املعقل الديني 

األعظم للكاثوليك.

بأهِل  بالرفِق  فأوصاهم  األرض،  أمم  مَع  للتعامِل  حكيمة  وصايا  وأودعهم 
ًة ورمِحًا()3(.  مرص، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا فتحُتْم مرَص فاسَتوصوا بالِقبِط خرًيا، فإنَّ هَلُم ذمَّ
وحذرهم من التنافس يف املغانم والدنيا، إذا ُفتحت عليهم خزائن األمم، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
مْحَِن بُن َعْوٍف: َنُقوُل كام  وُم، أيُّ َقْوٍم أنُتْم؟ قاَل عبُد الرَّ )إذا ُفتَِحْت عَلْيُكم فاِرُس والرُّ
أَمَرنا اهللَُّ، قاَل َرسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: أْو غرَي ذلَك، َتَتناَفُسوَن، ُثمَّ َتَتحاَسُدوَن، ُثمَّ َتَتداَبُروَن، 
َفَتْجَعُلوَن َبْعَضُهْم  َتنَْطِلُقوَن يف َمساِكنِي امُلهاِجِريَن،  َتَتباَغُضوَن، أْو َنْحَو ذلَك، ُثمَّ  ُثمَّ 

عىل ِرقاِب َبْعٍض()4(.

وأخربهم بزوال دولة كرسى إىل األبد، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )إِذا َهَلَك ِكرْسى فال ِكرْسى 
ُكنُوُزمُها يف َسبيِل  َلُتنَْفَقنَّ  بَيِدِه  َنْفيِس  َبْعَدُه، والذي  َقْيرَصَ  َقْيرَصُ فال  َهَلَك  َبْعَدُه، وإذا 

اهللَِّ( )5(.

وبرشهم بمحفوظية هذه األمة املرحومة، فقال: )سألُت ريبِّ عزَّ وجلَّ فيها ثالَث 

))( سنن أيب داود، حدبث رقم: )5)4. وصححه األلباين   
))( مسند أمحد، حديث رقم: 6645. وصححه األلباين. 

)3( دالئل النبوة )6/))3(.  
)4( صحيح مسلم، حديث رقم:) )96)(. 

)5( صحيح البخاري، حديث رقم: )))3. صحيح مسلم، حديث رقم: )9)9)(.  
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َأهَلَك  بام  هُيِلكنا  اثنتنِي ومنعني واحدًة، سألُت ريبِّ عزَّ وجلَّ أن الَ  خصاٍل فأعطاين 
غرينا  من  ا  عدوًّ علينا  يْظهَر  الَ  أن  وجلَّ  عزَّ  ريبِّ  وسألُت  فأعطانيها،  قبلنا  األمَم  بِِه 
فأعطانيها، وسألُت ريبِّ أن الَ يلبسنا شيًعا فمنعنيها())(. وهو وعد إهلي ألهنا مستودع 
الرسالة اخلامتة للناس، فمن مقتضيات عصمة الرسالة األخرية احلفاظ عىل أمتها، كام 
أن من مقتضيات حفظ الرسالة عصمة األمة يف جمموعها، فال جتتمع عىل ضاللة خترم 
ثوابت الدين، وحترف الكِلم عن مواضعه، فتسقط كام سقط بنو إرسائيل، حيث إن 
مقتىض ذلك: سقوط حجة اهلل عىل اخللق حيث ال نبي بعد حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وما ثم إال هذه 

تِي َعىل ضالَلٍة( ))(. َتِمَع ُأمَّ األمة؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص)اّل جَتْ

وجيددون  للناس،  وعماًل  قوالً  الرسالة  حيملون  جمددين  بظهور  برشهم  كام 
أنبياء جيددون  لبني إرسائيل  يبعث  اهللُ  كاَن  فإذا  النفوس،  الدين كلام خبت يف  معامل 
ُد هَلا  ِة عىل رأِس كلِّ مئة سنٍة من جيدِّ أمر رسالتهم، قال ملسو هيلع هللا ىلص: )إنَّ اهللََّ َيْبعُث هِلَِذِه األمَّ

دينَها()3(.

هذا التجديد مبعثه انفعال اإلنسان بالقرآن فهاًم وعماًل وحركة، عندها يتجسد 
القرآن من جديد - بنسب متفاوتة- يف شخوص املجددين فتومض، ويكون االقتداء 

من عموم املؤمنني، فيستأنفون سريهم إىل اهلل.

ومن يتصفح سرية املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ويلحظ مداميك العاملية التي أسسها وسار عليها 
تالميذه املقربون من بعده، ال ختطئ عينه رؤية هذا الرسول الكونية وعاملية آثاره، ففي 
خالل عرشين سنة من وفاته، كانت خيول تالمذته قد جتاوزت مملكة فارس إىل ما 
بعدها رشقًا، وسيطرت عىل أفريقيا غربًا، فضاًل عن العراق والشام ومرص، ثم جاء 

))( سنن النسائي، حديث رقم:) 637)(. صححه األلباين. 
))( مسند أمحد، حديث رقم: )67)7)(. 

)3( سنن أيب داود، حديث رقم: ))9)4(. صححه األلباين. 

406
ڀ ڀ ڀ ٺ                  



باريس  وضواحي  األطليس  املحيط  إىل  فوصلوا  التابعني،  عرص  يف  تالميذه  تالميذ 
الثالث،  القارات  يف  ممتدة  إسالمية  خالفة  لتكون  رشقًا،  والصني  غربًا،  الفرنسية 

منطلقة من قلب العامل ومركزه.

إن قراءة نصوص القرآن والسنة التي تتحدث عن األمم والدول املحيطة بالعرب 
النفيس والفكري جليل الصحابة؛ ليقوموا  آنذاك، متنحنا رؤية شاملة لذلك اإلعداد 
بدورهم يف اخلروج إىل الناس وهم يف أهبة االستعداد النفيس والعقيل، وعندهم خرب 
األمم وجتارب األنبياء معها، فكان )عىل العريب أن يدرك يومها أن اهلل يقوده لريث 
تلك احلضارات وليواصل حوار أنبيائها معها ضمن املنهج الكيل. وما جاء كإشارة يف 
القرآن أثبته الرسول ترصحيًا يف أيام اخلندق، كان ذلك من ضمن اإلعداد للخروج إىل 
منطقة احلضارات العاملية التقليدية حيث تتامزج موجات احلضارات العاملية التقليدية 
للعرب  قدر  بذلك  الرشقي وجنوبه.  املتوسط  أطراف  األرجاء عىل  تلك  وتلتقي يف 
أن يستمروا يف العاملية من بعد حممد ملسو هيلع هللا ىلص؛ ليكونوا ورثة هلذه احلضارات وأن يعيدوا 

منهجتها بالوعي اإلهلي الكوين())(.

من  عرق  الدولة  حيتكر  فلم  العاملية،  أبعاد  كل  األوىل  العاملية  يف  جتسدت  لقد 
األعراق، ومل ينحرص الفهم الديني لدى ساللة من السالالت، ومل ينصب جهد الفتح 
اإلسالم،  بوتقة  يف  الشعوب  كل  امتزجت  إذ   الشعوب،  من  شعب  عىل  اإلسالمي 
ورضب كل قوم بسهمهم يف حضارة اإلسالم، وهي بحق أول حضارة عاملية بمعنى 
الكلمة، فإذا كانت حضارة الرومان أو الفرس حتتكر السيادة والتفوق لعنرصها، فإن 
حكم  فقد  العاملني،  رب  هلل  وجهه  أسلم  من  لكل  السيادة  منحت  اإلسالم  حضارة 
الرتك  بعدهم  من  الراية  رفع  ثم  الفرس،  احلكم  استلم  ثم  األمر،  بداية  يف  العرب 
واألكراد والرببر واملغول واهلنود واملاليو، وسل التاريخ حيدثك عن الدولة األموية 

))( العاملية الثانية ))/75)(. 
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العثامنية  والدولة  الكردية،  األيوبية  والدولة  الفارسية،  الساسانية  والدولة  العربية، 
الرتكية، ودول املغول اإلسالمية يف اهلند ووسط وغرب آسيا، وممالك أفريقيا املسلمة 

يف مايل وغرب أفريقيا، وكلها صدحت باسم اإلسالم.

ثم انظر يف األئمة املتبوعني يف العلم جتد أكثرهم من غري العرب كاحلسن البرصي 
وحممد بن سريين و أيب حنيفة ومسلم والغزايل وسيبويه وابن جني، وغريهم من أقالم 
العقل املسلم بجدارة  التي نافحت عن الرشيعة وسامهت يف تشكيل  الفذة  اإلسالم 

واقتدار.

أن عمر  يروى  إذ  أيام فجر اإلسالم،  مبكر  العاملي من وقت  االمتزاج  بدأ  وقد 
َة، فقاَل  بن اخلطاب لقي نافَع بَن َعبِد احلارِث بُعسفاَن، َوكاَن عمُر، اسَتعمَلُه عىل َمكَّ
ُعَمُر: )مِن اسَتخلفَت عىل َأْهِل الوادي؟ قاَل: اسَتخلفُت عَليهم ابَن ُأبزى، قاَل: ومِن 
ُه قارٌئ  ابُن ُأبزى؟ قاَل: رجٌل ِمن موالينا، قاَل عمُر، فاستخلفَت عليهم موىًل، قاَل: إنَّ
لِِكتاِب اهللَِّ تعاىل، عاملٌ بالفرائِض، قاٍض، قاَل عمُر، أما إنَّ نبيَّكم ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: إنَّ اهللََّ يرفُع 

هِبَذا الكتاِب أقواًما، ويضُع بِِه آخريَن())(.

ثم  للعاملية،  والتأهيل  العاملي  واخلطاب  ملسو هيلع هللا ىلص،  للنبي  العاملي  التوجه  هذا  أيكون 
ثمرة  اإلسالم،  لدولة  العاملي  االنبساط  أثمرت  التي  للعاملية  التأسيسية  اخلطوات 
إلسالم الفتوحات كام يتخرص اخلراصون، أم هو إسالم القرآن الذي كان وال يزال 

حيث أتباعه عىل إيصال كلامته للعاملني.

لقد عّمت العاملية األوىل لإلسالم بفعل التوجيه القرآين، والرعاية الربانية لتك 
املسرية املعجزة، والطفرة النادرة يف تاريخ البرش، وحني انتكست عاملية اإلسالم، كانت 
انتكاسة حمدودة يف حقل السيادة السياسية فقط، وبضع من ُشعِب اإليامن وشعائره، 
بينام بقيت العقيدة اإلسالمية متوقدة يف النفوس، فلم يرتد شعب دخل يف اإلسالم 
رغم املحن املتالحقة عىل شعوب اإلسالم، ومل تفارق األمة رؤيتها الكونية، وال تزال 

))( سنن ابن ماجه، حديث رقم: )80)(. صححه األلباين
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كل  يف  املصلحني  آالف  جهود  عرب  متالحقة  بوترية  الثانية  عامليتها  الستئناف  تدأب 
مكان، وذلك ما يغيُض أعداَء اإلسالم وحيفزهم عىل مضاعفة الكيد للمسلمني، وهو 
كيد يؤذي وال يبيد، جيرح وال يميت؛ واألرض هلل يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 

للمتقني.

ب .بشارات الكتب السابقة: حيدثنا القرآن الكريم عن شخصية حممد املحورية 
يف تاريخ الرساالت، ويبني لنا أن نبوة حممد ملسو هيلع هللا ىلص كانت حمل تبشري األنبياء مجيعًا لبني 

اإلنسان، وعليها ُأخذ امليثاق منهم باإليامن به ونرصته، قال تعاىل: زت ڱ ڱ ڱ ں 
ھ    ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں 
ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ رت  ]آل عمران[. وقد وىف األنبياء بامليثاق، فآمنوا بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص، وأودعوا 

قومهم البشارة بظهوره وعالئم النبوة، قال تعاىل عن :زت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٹٹرت]الصف[.  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ  پ  پ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  زت  تعاىل:  فقال  واإلنجيل  التوراة  عن  وحكى 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ رت ]األعراف[. وأرشد الكفار 

إىل سؤال أهل الكتب ملعرفة صدقية حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فقال تعاىل: زت ٱ ٻ ٻ   
ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ رت  
]الشعراء[. وقال  ]الرعد[. وقال تعاىل:زت ھ ھ ے ے ۓ ۓ      ڭ ڭ ڭ ڭرت  

تعاىل: زت ہ ہ ہ ھ ھ رت  ]الشعراء: 96)[. وصار ديدن مؤمني أهل الكتاب 
ترقب ظهور النبي اخلاتم، فلام رأوا عالمات النبوة متجسدة فيه وأيقنوا هبا، انقسموا 
بنبوة حممد ملسو هيلع هللا ىلص وعزم  أيقن  إىل فريقني، فريق آمن بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص واتبع دعوته، وفريق 
عىل االنتقام من االختيار اإلهلي لنبي من غري ساللتهم اإلرسائيلية، كام فعل اليهودي 
"حيي بن أخطب" إذ حُتدثنا عن قصته ابنته صفية أم املؤمنني حيث قالت: )ُكنْت َأَحّب 

409409
عاملية الرسالة و الرسول

409



َأْلَقُهاَم َقّط َمَع َوَلٍد هَلاَُم إاّل َأَخَذايِن ُدوَنُه. َقاَلْت َفَلاّم  َوَلِد َأيِب إَلْيِه َوإىَِل َعّمي َأيِب َيارِسٍ مَلْ 
َقِدَم َرُسوُل اهللِملسو هيلع هللا ىلص امْلَِدينََة، َوَنَزَل ُقَباًء، يِف َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف َغَدا َعَلْيِه َأيِب، ُحَيّي ْبُن 
َأْخَطَب، َوَعّمي: َأُبو َيارِسِ ْبُن َأْخَطَب، ُمَغّلِسنَي. َقاَلْت َفَلْم َيْرِجَعا َحّتى َكاَنا َمَع ُغُروِب 
الّشْمِس. َقاَلْت َفَأَتَيا َكاّلنْيِ َكْساَلَننْيِ َساِقَطنْيِ َيْمِشَياِن اهْلَُوْينَى. َقاَلْت َفَهَشْشت إَلْيِهاَم 
َكاَم ُكنْت َأْصنَُع، َفَوَاهللِ َما اْلَتَفَت إيَلّ َواِحٌد ِمنُْهاَم، َمَع َما هِبِاَم ِمْن اْلَغّم. َقاَلْت َوَسِمْعت 
َعّمي َأَبا َيارِسٍ َوُهَو َيُقوُل أِليَِب: ُحَيّي ْبِن َأْخَطَب: َأُهَو ُهَو؟ َقاَل َنَعْم َوَاهللِ، َقاَل َأَتْعِرُفُه 

َوُتْثبُِتُه؟ َقاَل َنَعْم، َقاَل َفاَم يِف َنْفِسك ِمنُْه؟ َقاَل َعَداَوُتُه َوَاهللِ َما َبِقيت())(.

والسؤال الذي يضع نفسه هل ال تزال تلك البشارات موجودة يف كتب القوم، 
خاصة إذا استحرضنا هذا املوقف العدائي للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وسهولة حتريف تلك الكتب 

الرتفاع عصمة اهلل عنها؟

واحلقيقة أن كثريًا من البشارات قد طمست من بعد ظهور النبيملسو هيلع هللا ىلص، فكثري من 
النصوص التي حتدث عنها علامؤنا السابقون حني عثروا عليها يف الكتب السابقة، مل 
يعد هلا وجود، مثل البشارة التي تضمنها سفر أشعيا: "إين جعلت اسمك حممدًا، يا حممد 
يا قدوس الرب، اسمك موجود من األبد" ذكر هذه الفقرة عيل بن رّبن الطربي الذي 
كان نرصانيًا فهداه اهلل لإلسالم يف كتابه: الدين والدولة، وقد تويف عام 47)هـ))(. 
وليس هلا أي وجود يف األسفار التي بني أيدينا اليوم، بفعل التحريف املتعمد لتلك 
الكتب، إال أن حجة اهلل بالغة، وتدبريه غالب، فقد ظهرت نسٌخ  قديمٌة من الكتب 
هذه  سامهت  وقد  947)م،  العام  يف  امليت  البحر  جوار  "قمران"  منطقة  يف  السابقة 

))( الروض األنف )4/ 07)(. 
))( وذكرها صالح بن حسني اهلاشمي املتوىف عام 668هـ يف كتابه: ختجيل من حرف التوراة واإلنجيل، 
وذكرها القرايف املتوىف عام )68هـ يف كتابه: األجوبة الفاخرة، وذكرها ابن تيمية املتوىف عام 8)7هـ 
يف كتابه: اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح؛ وذكرها ابن قيم اجلوزية املتويف عام )75هـ يف كتابه: 
هداية احليارى من اليهود والنصارى. والفقرة منقولة من كتاب البشارات بمحمد يف الكتب الساموية 

السابقة، عبد املجيد الزنداين )ص: 7(. 
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توحيدية،  الفاتيكان من اإلسالم كديانة  تغيري موقف  املخطوطات بشكل مبارش يف 
اإٍلسالم  وصم  من  قرون  بعد  اإلسالم،  بساموية  يعرتفون  تارخيهم  يف  مرة  فألول 
السادس  بولس  البابا  أصدرها  التي  الفاتيكان  وثيقِة  يف  جاء  حيث  العربية،  بالوثنية 
عام 965)م )إن كل من آمن بعد اليوم باهلل خالق السموات واألرض، ورب إبراهيم 
وموسى، فهو ناج عند اهلل، وداخل يف سالمه، ويف مقدمتهم: املسلمون( ))(. وقد جاء 
هذا البيان بعد عقد مؤمتر كنيس لدراسة املخطوطات استمر يبحث هذه املسائل ملدة 

أربع سنوات من )96)م اىل 965)م.

وال تزال خمطوطات البحر امليت حتى اللحظة يكتنفها الغموض، وقد تعرضت 
لتعتيم شديد من قبل الفاتيكان والسلطة اإلرسائيلية عىل حد سواء وقد أثارت جدالً 
كبريًا يف الغرب، حتى أن الدراسات التي نرشت عنها قد بلغت أكثر من  50)) دراسة، 
وظل التواطؤ املسيحي الصهيوين حيتكر هذه املخطوطات. ثم ُرفع عنها اللثام يف العام 
الفرنسية  اللوموند  وقد علقت صحيفة  اكتشافها،  من  بعد مخسني سنة  أي  )00)م 
بمقالة جاء فيها: )بعد أربعة ومخسني عامًا من االنتظار، متت طباعة خمطوطات البحر 
امليت! إن هذا التأخري وكل ذلك التعتيم عىل فحوى هذه الوثائق يمثل أكرب فضيحة 

علمية يف القرن العرشين( ))(.

وأخطر ما جاء يف هذه املخطوطات حديثها عن شخصية عيسى   إذ أكدت 
يف  لغطًا  أثار  ما  وهذا  اجلادة،  إىل  إرسائيل  بني  إلعادة  ونضاله  البرشية،  طبيعته  عىل 
الرواية  مع  متطابقة  املخطوطات  هذه  رواية  تعد  إذ  والصهيونية،  الكنسية  األوساط 

القرآنية عن  النبي البرش، ال  األسطورة كام يف امليثولوجيا املسيحية.

))( شوقي أبو خليل. احلوار دائاًم )دمشق: دار الفكر، ط)-994)م(  )ص: 66(.  
))( زينب عبد العزيز. املساومة الكربى )ص: 47)(. 
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وما تبقى كذلك من نصوص أفلتت من يد التحريف ال تزال تتحدث عن خاتم 
الرسل.

ومن البشارات التي ال تزال موجودة يف الكتب السابقة ما ييل:

بشارة التوراة: أأ
P  جاء يف سفر  "حجي": )لسوف أزلزل كل األرض، وسوف يأيت )حمامد( لكل

األمم( ))(.

PP ََق هَلُْم ِمْن َسِعرَي، َوَتأْلأل بُّ ِمْن ِسينَاَء، َوَأرْشَ وجاء يف سفر "التثنية": )َجاَء الرَّ
ِمْن َجَبِل َفاَراَن(. فمجيئه من سيناء تعني نبوة موسى يف سيناء، وإرشاقه من 
ساعري تعني نبوة  يف جبل سعري، وهو عىل مقربة من بيت املقدس كام تذكر 
جغرافيا العهد القديم. َوَتأْلألَ ِمْن َجَبِل َفاَراَن أي نزول الوحي عىل حممد يف 
جبل فاران بمكة. وقد جاء  يف الباب احلادي والعرشين من سفر التكوين 
يف حال إسامعيل : )وكان اهلل معه ونام وسكن يف الربية، وصاَر َشابًا يرمي 
بالسهاِم  وسكن برية فاران(. وال شك أن إسامعيل- - كان سكنه بمكة))(.

بشارة اإلنجيل: بب
PP أنه من اخلري لكم أن أنطلق؛ ورد يف إنجيل يوحنا: )لكني أقول لكم احلق 

ألنه إن مل أنطلق ال يأتيكم "املعزى" ولكن إن ذهبت أرسله لكم، ومتى جاء 

ط)-007)م(   اإلسالم،  دار  )القاهرة:  بمحمد  املقدس  الكتاب  برش  هل  حممود.  بن  منقذ  السقار،   )((
)ص: )))(، حممد كام ورد يف كتب اليهود والنصارى. عبد األحد داود "قسيس أسلم"، ترمجة: حممد 

فاروق الزين )الرياض: مكتبة العبيكان، ط)-0)0)م(  )ص: 48(. 
))( اهلندي، إظهار احلق )4/ 35))(. 
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تعني  الصحيحة  الرتمجة  يف  كام  واملعزى   .)(( خطية(  عىل  العامل  يبكت  ذاك 
حممد أو أمحد))(.

P  وللناس إسالم،  األرض  األعايل، وعىل  )احلمد هلل يف  لوقا:  إنجيل  جاء يف 
أمحد( )3(، وهذا النص بموجب ترمجة القس "الذي أسلم" عبد األحد داود، 

من نسخة اإلنجيل الرسيانية، إذ يؤكد أن الرتمجات األخرى حرفت.)4(

وقد تبقى من البشارات املصدقة لنبوة حممد ملسو هيلع هللا ىلص عدد وافر، رغم آلة التحريف التي 
تدأب يومًا بعد آخر لطمس كل ما يمكن أن يشري ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن يد القدر تعمل 
بني احلني واآلخر، فتظهر خمطوطات ال تزال حتمل من تلك البشارات الكثري، وكل 
موسم يتحرر قس كبري من ربقة التعصب ويعرتف ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص بالنبوة ويعلن إسالمه، 
يف  وطواعية،  بقناعة  اإلسالم  يف  يدخلون  النصارى  من  القوم  أذكياء  أن  وبحسبك 
عرص املسلمون هم األقل حضورًا وتأثريًا، بينام ال نجد عاملًا مرموقًا من علامِء األمة 
اإلسالمية قد تنكر لدينه وارتد عىل عقبيه، ونزح باجتاه النرصانية – ودعك من شباب  
أغرار أو عوام جهال أغرهتم األطامع و ال أثر هلم – ألن اإليامن إذا خالطت بشاشته 
ومعينه  التوحيد  قرار  إىل  وآوت  الفطرة  سكنت  العقيدة  بصفاء  وامتزجت  القلب 
العذب. وانظر ملن يفد من القوم إىل رحاب اإلسالم جتد الفالسفَة والعلامَء والقسَس 
أسد،  حممد  أمثال:  من  األهواء،  عطن  من  وحترر  نفُسُه  زكْت  من  وكلُّ  واملؤرخني، 
ومراد هوفامن وروجيه غارودي وموريس بوكاي وجفري النغ و جريالد ديركس، 
والباحثني عن  العلامء والقسس  أفذاذ  براون، وغريهم من  لورنس  و  ميلر  و جاري 

احلقيقة.

))( إنجيل يوحنا )6): 7(. 
))( إظهار احلق )4/ 87))(

)3( األشقر، عمر سليامن. الرسل والرساالت )ص: )8)(. السقار، مرجع سابق )ص: 4))(.
)4( األشقر، عمر سليامن. الرسل والرساالت )ص: )8)(. السقار، مرجع سابق )ص: 4))(. 
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خامتة:
وهي  للرتاث،  الطرابيشية  القراءة  من  عينات  نأخذ  أن  املبحث  هذا  يف  حاولنا 
قراءة كام تبدو ألول وهلة تفتقد للمنهجية العلمية واإلنصاف، إذ تدثر الكاتب بشعار 
العودة إىل القرآن وإعادة االعتبار إلسالم القرآن، غري أنه أول من تنكر للقرآن ناسفًا 
مسألة  وهي  للعاملني،  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  بنبوة  اإليامن  وهي  القرآن  هبا  جاء  عقيدة  أهم  ثاين 
معلومة من ديننا بالرضورة، ومن ينكرها ال نصيب له من اإلسالم، ولو كانت مسألة 
التنكر ألبجديات القرآن الكريم  من املتشاهبات الحتملنا للكاتب األعذار، غري أن 

بكل هذا اجلرأة جيعل املرء مندهشًا من هذه اهلالة التي رافقت الكتاب.

وقد بنى الكاتب نظريته يف خمصوصية الرسالة املحمدية عىل ثالث دعائم رئيسة، 
لتنسف حمكامت  ترقى  مصطلحي ولغوي وجغرايف، وهي ثالث دعائم واهية، وال 

القرآن القطعية.

ثم رأينا كيف تعامل مع نصوص الوحي يف قصة تبوك، فركب للمنافقني دورًا 
فيها من ختلف عن رسول  هلم مامل يقولوا، واخرتع قصة مل يفكر  فيه، وَقوَّ مل يفكروا 
اهلل، وجتاهل كذلك سورة بحجم سورة التوبة تشيد بمن ثبت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة 
العرسة، وتندد بموقف املنافقني الذين نكصوا عن املشاركة جبنًا ونفاقًا وهروبًا من 

تضحيات الطريق.

وفضحت  الكتاب،  أهل  خاطبت  التي  اآليات  عرشات  الكتاب  جتاهل  وقد 
مسالكهم املعوجة، وألقت هلم طوق النجاة عرب اإليامن بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص ورسالته، وأهنم 

ليسوا عىل يشء مامل يلتحقوا بركب القافلة املحمدية.

وقبل ذلك تعامى الكاتب – وهو الذي يدعي احتفاء بإسالم القرآن – عن آيات 
املكي  العهدين  نزلت يف  آيات  الناس، وهي  املحمدية لكل  الرسالة  عاملية وعمومية 
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واملدين لتقرير أحد أصول اإلسالم، املتمثل يف عامليته ونسخه لكل األديان السابقة.

العلمية  للمنهجية  تفتقد  هلرطقات  حشد  عن  عبارة  الكتاب  أن  يل  تأكد  وقد 
والتفكري املوضوعي والنقد املتامسك، وحيتاج املنبهرون بالكاتب والكتاب أن يعيدوا 
النظر بمنظار العقل والعلم، وقبل ذلك بمنظور القرآن الذي زعم الكاتب أنه تبنى 

الدعوة لعودته، ولكنه نكص عنه يف ُجل منعرجات الكتاب.
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                                                            املصادر واملراجع.

ابن حزم خالل ألف عام. أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري.  .1

اإلحكام يف أصول األحكام. سيف الدين اآلمدي.  .(
إحياء علوم الدين. أبو حامد بن حممد الغزايل.  .3

األذكياء أبو الفرج ابن اجلوزي.  .4
أزمة العقل املسلم. عبد احلميد أبو سليامن.   .5

اإلشارة. العز بن عبد السالم.   .6
أصول الفقه اإلسالمي. د. وهبة الزحييل.  .7

أصول الفقه. حممد أبو زهرة.  .8
إعادة تأصيل األصول. حممد عابد اجلابري. مقال.  .9

0).إعالم املوقعني. ابن قيم اجلوزية.
)).إعامل العقل. لؤي صايف.

)).آفاق التجديد، مجع عبد اجلبار الرفاعي. 
3).أليس الصبح بقريب. حممد الطاهر بن عاشور.

4).االنحرفات الفكرية يف مسار التعليم الرشعي. اخلرض سامل بن حليس.
5).أنوار الفروق. لإلمام القرايف.

6).اإليضاح يف علوم البالغة. القزويني.
7).البحر املحيط. حممد بن هبادر الزركيش.

8).بدائع الفوائد. ابن قيم اجلوزية. 
9).الربهان يف علوم القرآن. بدر الدين الزركيش.

0).بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح. الصعيدي، عبد املتعال.
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)).بغية املرتاد. ابن تيمية.
)).بني علمي أصول الفقه واملقاصد. حممد احلبيب ابن اخلوجة.

3).تاريخ دمشق. ابن عساكر.
4).تارخيية الفكر العريب اإلسالمي. حممد أركون.

5).التجديد األصويل عند اإلمام الشاطبي. قطب الريسوين.
6).جتديد علم أصول الفقه. مولود الرسيري.
7).التجديد يف أصول الفقه. جلميلة بو خاتم.

8).التحرير والتنوير. حممد الطاهر بن عاشور.
9).الرتاث وإشكالية القطيعة يف الفكر احلداثي املغاريب. امبارك احلامدي.

30.الرتاث والتجديد. حسن حنفي.
)3.تفسري املنار. حممد رشيد رضا. 

)3.التفكري فريضة إسالمية. عباس حممود العقاد.
33.التفكري يف زمن التكفري. نرص حامد أبو زيد. 

34.تكوين العقل العريب. حممد عابد اجلابري.
35.جناية الشافعي. زكريا أوزون.

36.اجلناية عىل الشافعي. مروان كردي.
37.حجة اهلل البالغة. الدهلوي.

38.حضارة العرب. جوستاف لوبون.
39.حفريات احلداثة يف احلقل املقاصدي. منة اهلل عيل. مقال

40.دور السياق يف الرتجيح بني األقوال التفسريية. حممد إقبال العروي.
)4.الذريعة إىل مكارم الرشيعة. الراغب األصفهاين.

)4.ذم اهلوى. أبو الفرج ابن اجلوزي.
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43.رد افرتاءات اجلابري عىل القرآن الكريم. د. حممد عامرة.
44.الرد عىل شبهات املعارصين. هشام مشايل. 

45.الرسالة. حممد بن ادريس الشافعي.
46.روح املعاين. حممود بن عبد اهلل احلسيني األلويس.

47.زاد املسري. ابن اجلوزي.
48.ست حمطات يف حيايت. جورج طرابييش.

49.سنن ابن ماجة.
50.سنن أيب داوود.

)5.سنن النسائي.
)5.الشافعي حياته وعرصه. حممد أبو زهرة.

53.الشافعي وتأسيس األيدلوجية الوسطية. حامد نرص أبو زيد.
54.ضحى اإلسالم. أمحد أمني.

55.طبقات الشافعية. ابن السبكي.
56.عبقرية اإلمام الشافعي املدد واملداد. مشاري الشثري.

57.العزف عىل أنوار الفكر، د. حممود توفيق.
58.العقل يف القرآن الكريم. فريدة زمرد، مقال.

59.العقل واملعايري. الالند، أندريه. ترمجة نظمي لوقا.
60.العقل وفهم القرآن، احلارث املحاسبي.

)6.العقيدة بني السلف واملتكلمني. حسن بن حممد شبانة.
)6.غمرات األصول. مشاري الشثري.

63.غياث األمم. عبد امللك اجلويني.
64.الفقيه واملتفقه. اخلطيب البغدادي.
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65.الفكر األصويل. عبد الوهاب أبو سليامن.
66.قالوا عن اإلسالم. عامد الدين خليل.
66.قالوا عن اإلسالم. عامد الدين خليل.

67.قراءات معرفية يف الفكر األصويل. قطب سانو.
68.القرآن والعقل. أبو زيد املقرئ اإلدرييس.

69.قضايا التجديد. حسن الرتايب.
70.القطيعة اإلبستمولوجية بني املرشق واملغرب حقيقة أم خرافة. حممود إسامعيل.

)7.القواعد الكربى. ابن تيمية.
)7.القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد حممد عيل الشوكاين.

73.كيف تعامل الباحثون مع مسألة تارخيية النص القرآين. حممد يرسي مقالة.
74.ما وراء تأسيس األصول. عيل مربوك.

75.املجرتئان عىل القرآن: دراسة نقدية الجرتاءات حممد أركون ونرص حامد أبوزيد.               
        الدكتور حممد ممدوح.

76.جمموع فتاوى. ابن تيمية.
77.املحرر الوجيز. ابن عطية.

78.املحصول من علم األصول. فخر الدين الرازي.
79.املخصص. أبو احلسن عيل ابن اسامعيل العروف بابن سيده.

80.مدخل إىل املذهب الشافعي. دكتور نعامن جغيم.
)8.املدخل إىل كتايب اجلرجاين. الدكتور حممد أبو موسى.

)8.املدخل. ابن احلاج.
83.املستصفى. أبو حامد الغزايل.

84.املسودة. ابن تيمية.
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85.املصطلح األصويل عند الشاطبي. فريد األنصاري.
86.معجم األدباء. ياقوت احلموي.

87.املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم حممد فؤاد عبد الباقي
88.مفهوم العقل عند الالند وصداه عند اجلابري. جاد اجلباعي. مقالة عىل الشبكة.

مقاصد الرشيعة اإلسالمية حممد الطاهر بن عاشور.  89
90.مقاصد الرشيعة اإلسالمية. يوسف العامل.

)9.مقاصد الرشيعة. الدكتور طه جابر علواين".
)9.مقام العقل يف القرآن الكريم. د جابر قميحة.

93.مقدمة يف علم االستغراب. حسن حنفي.
94.من إسالم القرآن. جورج طرابييش.

95.من اهلرطقة إىل األصولية.  د عيل إبراهيم العجني.
96.منجنيق الغرب. فؤاد اهلاشمي.

97.املوافقات. إبراهيم بن موسى الشاطبي.
98.املواقف. عضد الدين بن أمحد اإلجيي. 

99.موقف االجتاه احلداثي من اإلمام الشافعي. أمحد غوشتي عبد الرحيم.
00).نحو أصول جديدة للترشيع اإلسالمي. حممد شحرور. 

)0).نظرية التجديد األصويل. احلسان شهيد.
)0).نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور.

03).نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي. أمحد الريسوين. 
04).نقد النص. عيل حرب.

05).نقد نقد العقل العريب. جورج طرابييش.
06).هرطقات. جورج طرابييش.
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07).وجهة نظر. حممد عابد اجلابري.
08).وحدة العقل العريب. جورج طرابييش.
09).درء تعارض العقل والنقل. ابن تيمية.

0)).وقفات مع أدعياء العقالنية حول الدين والعلم والعقل والرتاث. الدكتور 
          خالد كبري عالل.
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